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Mateřská škola je umístěna na okraji Kosmonos a Mladé Boleslavi. 

 

Celý areál MŠ je tvořen 4 zděnými jednopatrovými budovami, označenými A, 

B, C, D a jedním přízemním hospodářským pavilonem E. 

 

Mateřská škola je od podzimu roku 2013 zateplena a opatřena novou fasádou 

v barvách oranţové, ţluté, zelené a modré. Hospodářský pavilon je v barvě šedé. 

V kaţdém pavilonu jsou umístěny 2 třídy, jedna v patře a jedna v přízemí. Kaţdá 

třída má svou hernu, šatnu a umývárnu s příslušenstvím WC, úklidovou komoru, 

šatnu zaměstnanců a výdejnu jídla. Všechny třídy jsou účelově vybaveny 

zařízením odpovídajícím věku dětí od 2 do 7 let. Schodiště je vybaveno 

podpůrným zábradlím pro menší děti. 

 

Jednotlivé pavilony jsou spojeny prosklenou spojovací chodbou, v jejíţ 

prostřední části je vchod do hospodářského pavilonu, ve kterém je umístěna 

kuchyň, šatny kuchařek se sociálním zařízením, kancelář vedoucího ŠJ, prádelna 

se sušárnou a elektrická rozvodna. Ředitelna a sborovna MŠ jsou spolu s bytem 

školnice a garsoniérou v jednopatrové budově, která je přistavěna na konci 

pavilonu E. 

 

Rozlehlá školní zahrada obklopující a navazující na MŠ je oplocena kovovým 

plotem, který má 2 vchody, pro rodiče před pavilonem A a D. Pro zásobování a 

provoz u pavilonu E. Na školní zahradě je umístěno 8 krytých pískovišť a herní 

prvky Tomovy parky – houpačky, skluzavky, prolézačky, hrací domečky, 

trampolína, vláček, pocitový chodník, hmyzí hotely, hrabaliště a stoly pro děti. 

V levé části od hlavního vchodu stojí podélná zděná budova, slouţící jako 

zahradní sklad a garáţ pro traktor, sekačku a na uskladnění sezónních pomůcek. 

Veškeré vybavení MŠ je funkční, estetické a vhodné pro věkovou skupinu děti 

předškolního věku. 

1.Charakteristika školy 
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 Dle finančních moţností zřizovatele a ve spolupráci se sponzory a vlastními 

silami (sběr odpadu, pomoc rodičů) se zařízení MŠ i školní zahrady neustále 

obnovuje a doplňuje. Snaţíme se zapojit do dotačních programů na rozvoj 

zahrady v přírodním stylu. 

 

Mateřská škola Kosmonosy byla otevřena 15. 12. 1980. Do sítě škol byla 

zařazena 2. 4. 1996. Původní osmitřídní komplex byl od školního roku 2002–2003 

vyuţíván k výchovně vzdělávací práci pouze v sedmi třídách, osmá třída slouţila 

jako tělocvična a kulturní místnost (sledování divadelních krouţků, práce 

v krouţku Aj atd.) Od roku 2005 je vzhledem k nárůstu počtu dětí k dennímu 

provozu vyuţívána i osmá třída. Kapacita MŠ je naplněna 200 dětmi. V jedné třídě 

je umístěno 25 dětí. V mateřské škole pracuje 17 pedagogů, 3 asistenti pedagoga 

a 15 provozních zaměstnanců. Zřizovatel udělil MŠ výjimku z počtu dětí na 25 dětí 

v jedné třídě. 

Talentované děti ze všech tříd rozvíjí svůj talent v oblasti rozumové, hudebně 

pohybové, výtvarné i tělovýchovné v průběhu dne v MŠ převáţně díky individuální 

péči učitelek.  

V MŠ byly zařazovány do pravidelné docházky i integrované děti - se zrakovým 

a řečovým postiţením, i s ADHD. Externě zde pracuje logopedická asistentka pro 

poradenství a nápravu správné výslovnosti u dětí s logopedickými problémy. Dvě 

pedagoţky nově absolvovaly studium logopedického asistenta a všechny 

pedagoţky vystudovaly certifikovaný kurz - Dvouleté dítě v MŠ. Vše z rozvojového 

programu EU –Šablony v MŠ Kosmonosy/ 

 

 

 MŠ Kosmonosy je původně osmitřídní komplex s vlastní kuchyní, prádelnou a 

velkou zahradou. MŠ je umístěna v klidném prostředí mimo silniční provoz na 

okraji Kosmonos a je tvořena pěti budovami spojenými chodbou. Původní třídy, 

2.1 Materiální podmínky 

2. Popis podmínek 



6 
 

herny i ostatní části jsou v souladu s hygienickými předpisy, světlé a vzdušné. 

Členění prostor vyhovuje skupinovým a individuálním činnostem dětí od 2 -7let. 

Lehátka se rozkládají do vyvětrané herny. Třída slouţí i jako jídelna. Nábytek i 

ostatní vybavení je přizpůsobeno věku a je bezpečné, a zdravotně nezávadné. 

Vybavení hračkami a pomůckami odpovídá počtu dětí a je průběţně doplňováno a 

dle finančních moţností i obnovováno. 

  

 Integrované dítě má k dispozici specifické pomůcky a hračky k rozvíjení 

individuálních schopností. 

 V kaţdé třídě jsou pomůcky pro děti od 2-7 let. Ve skladu pomůcek na 

pavilonu B př. Je moţno pomůcky doplnit dle právě probíraného námětu. Ve 

sborovně je k dispozici kopírka a ve dvou třídách barevné tiskárny se skenerem. 

Na pavilonu je k zapůjčení interaktivní počítač MAGICBOX. 

Prostředí je vhodně a esteticky vyzdobeno. Jsou k tomu vyuţívány i práce a 

výrobky dětí. Rodiče jsou tak průběţně informováni o práci dětí. 

 

 Zahrada je členěna vzrostlými okrasnými stromy a ohraničena bezpečnostním 

plotem. Je udrţována školnicí. Kaţdá třída má k dispozici svoje pískoviště, hrací 

prvky Tomovy parky a zahradní sklad hraček. Dostatečně velké prostory umoţňují 

různé aktivity dětí. Dětem je umoţněn pobyt na školní zahradě v průběhu celého 

roku, v létě vyuţívají zahradní sprchy a vzduchovou trampolínu. 

 

 Školnicí je denně prováděna kontrola teploty a bezpečnosti provozu 

v prostorách MŠ. V MŠ jsou respektovány hygienické normy a vyhlášky.  

 

Klady 

 Nový nábytek v třídách 

 Dostatečný počet dětí 

 Nově vybavená zahrada 

 Nově zateplená budova 

 Nové pomůcky a počítače 

 Umístění školy v klidné, dopravou nerušené zóně 

 MŠ je zajištěna čipy 
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Záměry 

 Vybudování školního dopravního hřiště 

 Doplňování nových pomůcek a zahradních prvků 

 Máme v plánu dle financí doplnit vybavení pro dvouleté děti 

 

 

 MŠ má vlastní školní kuchyni vybavenou nejnovějšími technologiemi na 

zpracování potravin. Hotové jídlo se dopravuje do kuchyněk v jednotlivých třídách 

komunikační chodbou. Jídelníček respektuje skladbu stravy dle předpisů, děti 

nejsou nuceny do jídla a v případě potřeby a na doporučení lékaře, je moţno 

dohodnout s kuchyní náhradní řešení dle individuálních poţadavků. Intervaly 

mezi jídly činí 2 ½ - 3 hodiny. 

 V průběhu celého dne mají děti k dispozici dostatečné mnoţství kvalitních nápojů 

a to jak ve třídě, tak i při pobytu na školní zahradě. Děti si dodrţování pitného 

reţimu řídí individuálně a samostatně. 

 Pravidelný rytmus a řád je zajišťován pomocí Reţimu dne, který je dostatečně 

flexibilní a umoţňuje přizpůsobit organizaci činností v průběhu dne aktuální 

situaci.  

 Pobyt venku při optimálních podmínkách činí nejméně 2 hodiny dopoledne, 

odpoledne dle počasí 1 hodinu, v létě podstatně více. Vţdy jsou respektovány 

individuální a věkové moţnosti dětí a aktuální stav. 

 Pohybové aktivity jsou zařazovány denně jako řízené činnosti, pohybové hry, 

tělovýchovné chvilky a spontánní aktivity během pobytu dětí v MŠ, venku a při 

sezónních činnostech a ozdravných pobytech.  

 Potřeba odpočinku a spánku jednotlivých dětí je uspokojována s ohledem na 

jejich individuální potřeby a moţnosti mateřské školy. V době odpoledního klidu 

od 12,30 do 14,00 hodin je nespavým dětem po krátkém odpočinku nabízena 

moţnost klidových činností.  

 Všichni zaměstnanci mateřské školy jsou pro děti svým chováním a odpovědným 

přístupem k ţivotu přirozeným vzorem. 

2.2 Ţivotospráva 
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 Čištění zubů ve všech třídách. Spolupracujeme se zubní hygienistkou a místním 

zubařem. 

 Spolupracujeme s Ortooptikou a ZPŠ - Zjišťování očních vad u dětí. 

 

Klady 

 Bufetový způsob podávání svačin 

 Dobře fungující pitný reţim 

 Dostatek bezpečných prostorů na pobyt venku 

 Nové vybavení na sladování lehátek a loţního prádla 

 Nově vybavená kuchyň-Konvektomat 

 

Záměry 

 Rozšířit nabídku zdravých jídel 

 Vybudovat dopravní hřiště 

 Zakoupit do školní kuchyně přístroj na zdravé vaření- /Frima/ 

 Přestavby kuchyněk na vydávání jídla 

 Dle financí plánujeme pítka na zahradě MŠ 

 Chceme vybudovat na ostatních pavilonech zastřešující prvky 

 

 

 Pedagogičtí i provozní zaměstnanci zajišťují v naší škole co nejpřirozenější 

podmínky připomínající dětem rodinné zázemí. Je navozována atmosféra 

bezpečí, klidu a vzájemné spolupráce s respektováním názorů, poţadavků a 

moţností druhých.  

 Nově příchozím dětem a rodičům nabízíme adaptační podmínky podle jejich 

moţností a s přihlédnutím k individuálním potřebám dětí.  

 Podnětné a přitaţlivé prostředí ve třídách napomáhá k aktivnímu a 

rovnoměrnému rozvoji osobnosti kaţdého dítěte, vţdy s ohledem na jeho osobité 

zájmy a potřeby. Optimální zátěţ směrovaná k jednotlivým dětem dopřeje 

2.3 Psycho-sociální podmínky 
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kaţdému proţívat pocity z vlastního úspěchu a dosahovat maximálního moţného 

výkonu. Je podporována samostatnost a kladně hodnocena i snaha dítěte.   

 Děti jsou vedeny k ohleduplnosti a toleranci, ke vzájemné důvěře a pomoci 

(prevence šikany a sociálně patologických jevů), pedagogický styl je podporující, 

s aktivní spoluúčastí dětí na rozhodování. Učitelky dovedou s dětmi nejen 

přirozeně a otevřeně komunikovat, ale i jim naslouchat.  

 Kaţdá třída uplatňuje ve svém prostředí společně vytvořená pravidla souţití, která 

zohledňují volnost a osobitou svobodu dětí a zároveň nezbytnou míru jistých 

omezení. Všechny děti mají rovnocenné postavení. 

 Zázemí pro zaměstnance bylo postupně rekonstruováno (sprchy, toalety). 

 

Klady 

 Adaptace dětí je pozvolná  

 Individuální přístup k dítěti 

 Pravidelný denní reţim 

 Zrekonstruované sociální zázemí pro děti i personál 

 Společné akce pro rodiče a děti – šablony EU 

 Společné akce pro ZŠ Kosmonosy a MŠ 

 Vybudovat na zahradě pítka a zastřešení pro děti 

 Projekt na zahradu v přírodním stylu 

 

Záměry 

 Rozšířit nabídku hracích prvků na zahradě MŠ 

 Vybudovat skladové prostory na pomůcky 

 Zajistit dokončení obnovy sociálního zázemí pro personál (skříňky na 

uzamčení) 

 Zajistit opravu plotu a dvora MŠ 
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Reţim dne: 

 

6:15 - 8:30   

Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do 

třídy, volně spontánní zájmové aktivity. 

 

8:30 – 9.00 

Pohybové aktivity. 

9.00 - 9:15 

Osobní hygiena, dopolední svačina. 

9:15 - 9:45 

Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené 

především na hry a zájmovou činnost, práce s integrovanými dětmi, řízené aktivity. 

9:45 - 11:45  

Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní 

činnost. 

11:45 - 12:15 

Osobní hygiena a oběd dětí. 

12:15 - 14:00 

Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce 

s dětmi s niţší potřebou spánku.  

14:00 - 14:30 

Odpolední svačina, osobní hygiena. 

14:40 - 16:45 

Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené 

především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného 

počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy. 

 

2.4 Organizační zajištění chodu MŠ 
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 Denní řád MŠ je pouze orientační, lze jej měnit dle aktuální situace a potřeb 

jednotlivých tříd. Vnitřní řád MŠ je funkční, stanovuje základní pravidla pro rodiče 

a zaměstnance MŠ. V době přímé práce se pedagogové maximálně věnují dětem 

a jejich vzdělávání. 

 Činnosti v MŠ (spontánní a řízené) jsou vyváţené, s důrazem na podněcování 

vlastní aktivity dětí, objevování nových souvislostí a experimentování. Děti se 

zapojují do organizace činností a pracují svým tempem. V případě potřeby mají 

děti moţnost neúčastnit se společných aktivit, v prostorách jednotlivých tříd jsou 

hrací koutky, kde si děti mohou v soukromí a dle vlastního výběru hrát nebo se 

věnovat klidovým, nerušivým činnostem. Během celého dne v MŠ mají děti volnost 

pro uspokojování svých hygienických potřeb (odchody na toalety, do umývárny, 

pitný reţim). 

 Všechny třídy jsou věkově smíšené, s počtem zapsaných dětí ve třídách 25. 

Odpolední odpočinek probíhá ve třídách. Ve třídách se rozkládají lehká molitanová 

lehátka v prostoru herny. Při překrývání učitelek se učitelky domluví na činnostech 

a učitelka z ranní směny se bude věnovat náročnějším aktivitám s předškoláky, 

dětmi s OŠD.  

 Radou města je povolena výjimka z počtu 20 dětí na třídu na 25 dětí. 

 Ke spojování tříd v denním provozu během roku dochází. Ve třídě na pavilonu D 

př a B př. začíná výchovný proces od 7.30 a 7.00 z důvodu zkráceného úvazku 

ředitelky a statutárního zástupce. Na pavilonech při ranním přijmu dětí a ve 

výjimečných případech při větším poklesu počtu dětí, absenci pedagogických 

pracovníků a dočerpávání dovolených v omezeném provozu školy.  Po 16 .00 h 

spojujeme děti na konečný provoz-má přesná pravidla. Učitelka předá děti 

kolegyni, která má sluţbu (dle rozpisu v ročním plánu). Měsíci září (1.9.) na 

pavilon C učitelky ze všech tříd odevzdají seznamy s telefonními kontakty na 

zákonné zástupce dětí. Učitelku osobně seznámí s počtem dětí, které předává a 

pokud vzniknul během dne nějaký problém - poţádá učitelku na konečné směně, 

aby vše probrala s rodiči. 

Klady 

 Flexibilní denní reţim 

 Převládají pohybové dovednosti 
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Záměry 

 V některých třídách Vyměnit koberce a lino 

 

 

 MŠ má svůj organizační, provozní a pracovní řád. V pracovním řádu jsou 

pracovní náplně, v nichţ jsou vymezeny povinnosti jednotlivých skupin pracovníků.  

 Informační systém MŠ je funkční, pracovníci jsou svoláváni na pravidelné porady, 

které jsou plánovány 1 x za 2 měsíce, dle potřeby a naléhavosti i na mimořádné 

porady. Denně mají moţnost kontaktu s vedením MŠ i mezi sebou k vyřizování 

naléhavých a mimořádných situací, řešení organizačních záleţitostí a podobně. 

 V MŠ je plně funkční internetový server. Kaţdá třída má svoji internetovou 

adresu, telefon. Telefony mezi sebou fungují bezplatně a pedagogové mají 

povinnost udrţovat ho v chodu - brát ho s sebou i na vycházky (za nabytý telefon 

zodpovídá učitelka ranní směny). Dále mají bezplatné propojení s ředitelkou i 

školnicí. Třídy jsou také propojeny pevnou telefonní ústřednou. Pedagogové mají 

také povinnost sledovat třídní internetovou adresu (denně v 12.15). Slouţí na 

rychlé spojení s ředitelkou a rodiči. Pedagogové byli poučeni o ochranně osobních 

dat-Neposílat hromadné emailové zprávy zákonným zástupcům-posílat ostatní 

adresy ve skryté kopii. 

 Všichni zaměstnanci pracují na základě vymezených a společně vytvořených 

pravidel, je podporována týmová spolupráce a účast všech členů týmu na 

rozhodování o zásadních otázkách školy. Od září se ve všech třídách překrývají 

pedagogové nejméně 2,5 h. 

 ŠVP byl vytvořen ředitelkou školy a současně je výsledkem spolupráce celého 

pedagogického sboru. Spolu s výsledky vzdělávání je pravidelně podrobován 

evaluační činnosti pedagogů a následně dotvářen a upravován.  

 Ředitelka vytváří podmínky pro další systematické vzdělávání pedagogů a 

umoţňuje jim uplatňovat nové trendy ve vlastní práci, provádí pravidelné kontroly 

kvality odvedené práce na všech úrovních a pracovištích, analyzuje výsledky 

kontroly a navrhuje, společně s konkrétními pracovníky, nápravná opatření.  

2.5 Řízení MŠ 
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 Ředitelka zajišťuje bezproblémový chod celého zařízení, stará se o materiální 

vybavení a odpovídající pracovní podmínky pro všechny zaměstnance. Podporuje 

příznivé klima a image školy.  

 Všechny učitelky jsou zapojeny do dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

a je jim umoţněno zavádět nové výsledky v praxi. 

 Ředitelka se řídí pokyny nadřízených orgánů a zřizovatele a včas o nich 

informuje. 

 Všichni zaměstnanci pracují na základě vymezených a společně vytvořených 

pravidel, je podporována týmová spolupráce a účast všech členů týmu na 

rozhodování o zásadních otázkách školy. 

 

 

Klady 

 Dobře fungující tým 

 Všichni třídní pedagogové s plnou kvalifikací (2 pedagogové na překrývání 

u  zástupkyně bez odborné kvalifikace). 

 

Záměry 

 Všichni pedagogové se vzdělávají v nových trendech 

 Nekvalifikovaní asistenti a pedagogové se vzdělávají 

 Podpora týmové spolupráce a jednotný přístup k dětem i rodičům 

 

 

 V MŠ pracuje 17 pedagogických pracovnic, 8 provozních zaměstnanců a 7 

pracovníků školní kuchyně. 16 pedagogických pracovnic je plně kvalifikovaných  

ředitelka vystudovala školský management.. 

 Všichni zaměstnanci MŠ pracují na základě vymezených a společně vytvořených 

 pravidel. 

 Další vzdělávání pedagogických pracovnic je kaţdoročně plánováno dle jejich 

 potřeb a zájmu a finančních moţností MŠ. Ředitelka sleduje udrţení a další 

profesní růst celého pracovního týmu. Podařilo se zajistit finanční prostředky 

2.6 Personální a pedagogické zajištění 
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z fondů EU-Šablony a celý sbor se zúčastní vzdělávání (dvouleté dítě v MŠ, 

Logopedické kursy, výměna zkušeností mezi pedagogy, sbory, spolupráce s rodiči 

dětí v MŠ a další). 

 Logopedická péče dětem s vadami řeči a jejich rodičům je zajišťována pomocí 

spolupráce s klinickými logopedy. Do vzdělávací nabídky v jednotlivých třídách 

jsou pravidelně zařazovány artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry 

podporující správnou výslovnost a rozvoj řečových schopností. Učitelky se účastní 

kurzů a poznatky zařazují do výchovného procesu.  

 Pedagogové se chovají a vystupují vţdy profesionálně, jejich rozvrhy jsou 

závazné, řídí se jimi a při absenci kolegyň ochotně zastupují nad rámec své 

pracovní doby. Jsou seznámeny se svými povinnostmi a náplní práce, řídí se 

pokyny ředitelky a dodrţují dané směrnice a vyhlášky.  

 Pro provozní zaměstnance je stanovena pracovní doba a povinnosti v 

pracovním řádu.  

 Spolupráce pedagogů a provozních zaměstnanců je velmi dobrá a přispívá ke 

spokojenosti dětí i rodičů. V rámci spolupráce a dobrého chodu MŠ jsou svolávány 

společné porady dle plánu a potřeb MŠ.  

 Pracovní pozice učitelek jsou doplněny o učitelky, které zajištují překrývání za 

ředitelku a zástupkyni. Z úřadu práce schváleny a městem Kosmonosy 

podporovány 2 pracovnice na pomoc učitelkám při pobytu venku. 

 

Klady 

 Zkušený a sehraný kolektiv 

 

Záměry 

 Pokusit se sehnat z úřadu práce další pomocnice na vycházky  pro malé 

děti. 
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 Spolupráce mezi školou a rodiči je zaloţena na partnerském přístupu, otevřenosti 

a důvěře. Pedagogové denně informují rodiče o prospívání jejich dětí, sledují a 

odhadují potřeby jednotlivých rodin a svou případnou pomocí směřují ke 

společnému cíli, kterým je spokojené dítě.  

 Rodiče mohou sledovat dění ve třídě a pozorovat své dítě při hře i ostatních 

činnostech. Pravidelně je pořádán „Den otevřených dveří“, při kterých mají rodiče 

volný přístup do prostor MŠ a podílí se i na plánování akcí, jako jsou výlety, 

besídky a návštěvy kulturních zařízení.  

 Na nástěnkách a vývěskách jsou rodiče informováni o dění v MŠ, o všech 

aktivitách a vyjadřují se individuálně při rozhovorech s učitelkami k jednotlivým 

akcím. 

 Mateřská škola má plně funkční webové stránky kde jsou rodiče informováni o 

aktuálních i připravujících se akcích. 

 Rodiče mají přímý telefonní kontakt s učitelkami a ředitelkou. 

 Rodiče mají moţnost řešit s učitelkami (či ředitelkou) i případná témata a 

stíţnosti, vţdy mimo třídu dětí, v předem dohodnutou dobu.   

 Mateřská škola nabízí rodičům v případě zájmu poradenský servis, podporuje 

rodinnou výchovu a pomáhá rodičům v péči o dítě, komunikace probíhá taktně se 

zachováním diskrétnosti.  

 

 

Klady 

 Dobrá informovanost 

 Důvěra rodičů, komunikace s MŠ 

 

Záměry 

 Hledat nové formy spolupráce 

 Dále utvářet cestu důvěry 

 Sledovat potřeby rodin a snaţit se jim porozumět 

2.7 Spoluúčast rodičů 
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 Dodrţování času příchodu a odchodu z MŠ 

 Besedy s odborníky 

 Zajistit podmínky pro děti se speciálně vzdělávacími potřebami a dvouleté 

děti 

 

 

 

 Všechny prostory jsou dostatečně osvětleny. 

 V případě potřeby jsou pořízeny a vyuţívány kompenzační pomůcky a hračky. 

 Prostory MŠ, třídy, ve které se dítě vzdělává, jsou uzpůsobeny tak, aby byly pro 

dítě bezpečné a bezproblémové. 

 Hračky a pomůcky určené pro aktivizaci dítěte se SVP jsou ukládány stále na 

stejné místo a jsou průběţně doplňovány dle individuálních potřeb dítěte a 

doporučení odborníků. 

 V průběhu dne se učitelky pravidelně obracejí na dítě s dotazem na jeho 

individuální potřeby, je zajišťován pravidelný pitný reţim. 

 Při pobytu venku nebo při tělovýchovných aktivitách jsou pro dítě zajišťovány 

podmínky pro náhradní pohybové aktivity, které můţu absolvovat bez rizika. 

Pokud je dítě unavené, můţe kdykoliv během dne odpočívat na místě k tomu 

určeném. 

 Pedagog se snaţí maximálně spolupracovat s rodiči dítěte, citlivě s nimi 

komunikovat, informovat je o průběhu vzdělávání a domlouvat s nimi další postupy 

při výchově a vzdělávání jejich dítěte. 

 Pedagog, případně asistent pedagoga spolupracují s kolektivem dětí ve třídě, děti 

jsou seznámeny se situací dítěte se SVP. Všichni se snaţí být tolerantní a 

empatičtí, snaţí si vzájemně pomoci a společně usnadňovat dítěti se SVP pobyt 

v MŠ. 

 Děti mají rovnocenné postavení ve skupině, společně vytváří pravidla souţití a 

snaţí se je dodrţovat. Pedagog učí děti vzájemné pomoci, toleranci a respektu. 

 Snaţíme se zajistit dětem se SVP vhodné podmínky, aby se mohly vzdělávat dle 

svých individuálních vzdělávacích moţností, respektujeme jejich potřeby a 

2.8 Vzdělávání dětí se speciálními potřebami (dále jen SVP) 
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moţnosti tak, aby dosáhly co největší samostatnosti, zvládly komunikovat 

s vrstevníky i dospělými, projevovaly zájem o poznání, vţdy v souladu s platnou 

legislativou. 

 Postupuje se od nejjednodušších typů podpory k těm sloţitějším. 

 Podpora je uplatňována co moţná nejrychleji, realizujeme všechna stanovená 

podpůrná opatření. 

 Při spolupráci s rodinou klademe důraz na zpětnou vazbu, zapojujeme rodiče do 

realizace podpory dítěte. 

 Vycházíme z potřeb a limitů rodiny, usilujeme o optimální míru podpory. 

 Průběţně vyhodnocujeme výsledky podpory a při nedostačující účinnosti 

iniciujeme moţnost změny výše stupně podpory. 

 

 

Pravidla a průběh tvorby Plánu pedagogické podpory 

 

 Plán pedagogické podpory je tvořen při identifikaci dítěte s mírnými obtíţemi ve 

vzdělávání. Obsahuje popis obtíţí a speciálních vzdělávacích potřeb dítěte. 

 Plán pedagogické podpory je tvořen učitelkami ve spolupráci s rodinou, následně 

je schválen ředitelkou školy a jsou s ním seznámeni zákonní zástupci dítěte. Plán 

je průběţně upravován a přizpůsobován v závislosti na vývoj SVP dítěte. 

 Učitelky navrhnou úpravy školní práce a přístupu k dítěti. Zvolí takové metody, 

formy a organizaci práce s dítětem, které budou respektovat jeho pracovní tempo 

a moţnosti, a zároveň dokáţou vyuţít jeho potenciál a zlepšit kvalitu poznávacích 

procesů. Pokud je vyţadována změna organizace práce, dohodnou se s týmem 

spolupracovníků na společném postupu. 

 Poté jsou podpůrná opatření poskytována a uplatňována všemi, kteří se podílejí 

na péči o dítě. 

 Učitelky průběţně vyhodnocují účinnost podpůrných opatření s vyuţitím zpětné 

vazby od dítěte i od jeho rodičů. Nejpozději po 3 měsících je vyhodnoceno, zda 

poskytování podpůrných opatření vede k naplňování stanovených cílů. Není-li 

tomu tak, je doporučeno vyuţít sluţeb školského poradenského zařízení. 
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Pravidla a průběh tvorby Individuálního vzdělávacího plánu (IVP) 

 

 IVP je tvořen na základě doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a 

následné ţádosti zákonného zástupce. Vychází ze školního vzdělávacího 

programu mateřské školy. 

 Je zpracován ve spolupráci se ŠPZ a zákonnými zástupci dítěte nejpozději do 1 

měsíce od doporučení a podání ţádosti zákonného zástupce. V průběhu roku 

můţe být doplňován a upravován. Alespoň jednou ročně je vyhodnocen ve 

spolupráci se ŠPZ. 

 Učitelky navrhnou úpravy obsahu vzdělávání a přístupu k dítěti zohledňují při tom 

doporučení ŠPZ a zákonných zástupců. Zvolí takové metody, formy a organizaci 

práce s dítětem, které budou respektovat jeho pracovní tempo a moţnosti, a 

přitom dokáţou vyuţít jeho potenciál a zlepši kvalitu poznávacích procesů. 

 Pokud je vyţadována změna organizace práce, dohodnou se s týmem 

spolupracovníků na společném postupu. 

 IVP obsahuje plán a rozvrţení vzdělávání dle jednotlivých vzdělávacích oblastí. 

 S hotovým IVP je seznámena ředitelka školy, tým spolupracovníků a zákonní 

zástupci dítěte. 

 Podpůrná opatření jsou uplatňována všemi spolupracovníky, kteří přijdou 

s dítětem do kontaktu. 

 Během poskytování podpůrných opatření je dítě sledováno a je průběţně 

vyhodnocováno naplňování individuálního vzdělávacího plánu. Kaţdý drobný 

pokrok či snaha ve vzdělávání dítěte jsou pozitivně hodnoceny. 

 

 

 
 Zjistí-li MŠ nebo přijdou-li zákonní zástupci dítěte s informací, ţe dítě je 

v nějaké oblasti napřed, má jisté schopnosti či dovednosti více rozvinuté neţ 

ostatní vrstevníci, je moţné předpokládat, ţe je nadané. Zjišťování nadání provádí 

ŠPZ ve spolupráci se školou a zákonnými zástupci dítěte. Pokud je v mateřské 

2.9 Vzdělávání dětí nadaných 
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škole identifikováno dítě s nadáním, snaţíme se pro toto dítě individuálně vytvářet 

takové podmínky, aby byl rozvíjen jeho talent v co největší míře. Individuálním 

vzděláváním v dané oblasti se snaţíme stimulovat rozvoj jeho potenciálu tak, aby 

se nadání mohlo projevit a pokud moţno i uplatnit. Při stanovení podpůrných 

opatření pro podporu nadání, jsou tato mateřskou školou realizována v určeném 

rozsahu. Vzdělávání mimořádně nadaných dětí se můţe uskutečňovat podle 

individuálního vzdělávacího plánu, který vychází ze školního vzdělávacího 

programu mateřské školy a ze závěrů psychologického a speciálně 

pedagogického šetření, Nadaným dětem lze rozšířit obsah vzdělávání i nad rámec 

daný Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. MŠ je 

poměrně dobře vybavena materiálem a pomůckami pro rozvoj dítěte ve všech 

oblastech vzdělávání, které je moţné vyuţít také při stimulaci nadání. 

 

 

 Vzdělávání dětí od dvou do tří let je náročné na potřebu péče a individuálního 

přístupu, důleţitý je pravidelný denní reţim, dostatek emoční podpory ze strany 

zákonných zástupců i učitelek, srozumitelná pravidla. Primárním vychovatelem 

dítěte v tomto věku je vţdy rodina. 

 

Podmínky pro vzdělávání dětí od dvou do tří let 

 

 Jednotlivé třídy jsou vybaveny hračkami a pomůckami vhodnými pro tuto věkovou 

skupinu dětí. Hračky jsou dětem jednoduše přístupné. Přístupnost hraček je 

odstupňována s ohledem na bezpečnost nejmladších dětí. 

 Jsou dána pravidla pro pouţívání a ukládání pomůcek a hraček, které by mohly 

ohrozit bezpečnost. Děti jsou důsledně vedeny k tomu, aby pravidla respektovaly 

a dodrţovaly je. 

 V prostoru třídy je určeno místo k průběţnému odpočinku dětí. 

 MŠ je vybavena dětskými záchodovými prkénky a stupátky, pro zlepšení 

hygienických podmínek nejmladších dětí. 

2.10 Vzdělávání dětí od dvou do tří let 
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 Denní reţim je dostatečně variabilní, respektuje potřeby dětí, umoţňuje případnou 

individuální úpravu v časech aktivit, her a odpočinku, aby se děti nedostávaly do 

časového presu a tím stresových situací. 

 V případě potřeby je v případě větších obtíţí je moţné bez problémů ukončit 

vzdělávání dítěte v MŠ a odloţit tak jeho docházku o 1 rok. 

 

 

 

 uspořádat denní reţim vhodně k uspokojení fyzických potřeb, a  dle zásad 

zdravého ţivotního stylu 

 respektovat individuální potřeby dětí 

 poskytovat vhodné vzory chování 

 mít dostatek porozumění, umění ocenit úspěch či úsilí 

 poskytovat dostatek příleţitostí k poznávacím činnostem zaloţených na vlastní 

zkušenosti 

 oceňovat úsilí a úspěch, dostatečně chválit 

 vhodné vyuţití situací vzniklých během dne k poučení dětí 

 vytvářet pohodové prostředí s dostatkem lásky a empatie 

 poskytovat dostatek moţností projevovat vlastní city, sdělovat citové dojmy a 

proţitky a hovořit o nich 

 klást přiměřené nároky na dítě, převaţuje pozitivního hodnocení 

 dítě nesmí pociťovat spěch, nervozitu nebo nedostatek času, k dokončení 

činnosti musí mít časový prostor ve svém individuálním tempu 

 nevyvolávat v dítěti pocity křivdy, vţdy jednat a rozhodovat uváţeně, klidně a 

fér 

 poskytovat dětem dostatek ochrany a osobního soukromí 

 nabízet dětem dostatek podnětů a aktivit podporujících estetické vnímání, 

cítění, proţívání a vyjadřování 

 motivovat děti k sebevyjadřování a sebeuplatnění 

 poskytovat dostatek příleţitostí ke spolupráci a komunikaci s ostatními 

3. Důleţité zásady k naplňování cílů 
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 jednoznačně formulovat pravidla chování ve vztahu k druhému i ve skupině, 

vyzvat děti, aby se spolupodílely na jejich tvorbě a dodrţovaly je 

 věnovat dostatečnou pozornost řešení dětských sporů a konfliktů 

 maximálně podporovat dětská přátelství, respektovat vzájemné sympatie 

 umoţňovat dětem vyjádřit vlastní názor 

 poskytovat příleţitosti k nápravě nesprávného chování 

 zabezpečovat dostatečně psychosociálně „bezpečné“ prostředí, 

neupřednostňovat ani neznevýhodňovat některé děti 

 jednat s dětmi vţdy důstojně, na základě partnerského přístupu, 

nezesměšňovat je ani neponiţovat 

 nepřehlíţet nevhodné chování a komunikaci mezi dětmi 

 upozorňovat děti na nebezpečí hrozící jim od neznámých lidí 

 poučovat děti o bezpečném chování v mateřské škole i mimo ni 

 poskytovat dětem vlídnou oporu a pomoc v jakékoli situaci 

 Dobře připravené plánování je do značné míry zárukou úspěšné pedagogické 

práce. Spojuje to, co se mají děti naučit, s tím, co uţ znají. TVP musí být celistvý a 

smysluplný. Třídní plánování pedagogové provádějí formou celoroční motivace. Z ní 

pak vycházejí krátkodobé či dlouhodobější plány ve formě tematických celků nebo 

projektů, které se mohou libovolně střídat a měnit. Pedagogové se kaţdoročně 

zamýšlejí nad vhodnou celoroční motivací a zaměřením TVP, vše přizpůsobují 

aktuální situaci skupině dětí. Své plány promýšlejí tak, aby se neopakovaly ve 

stejném provedení a aby se děti v jejich třídě, během svého tříletého pobytu, kaţdý 

rok setkávaly s něčím novým. Vţdy mají na mysli přirozenou návaznost jednotlivých 

TVP.  Četnost, délka a střídání tematických celků nebo projektů v TVP je plně 

v kompetencích pedagogických pracovníků a je volena v kaţdé třídě individuálně. 

Jednotlivé tematické celky či projekty na sebe navazují nebo se prolínají a vycházejí 

z momentální situace a nálady ve třídě, z toho, co děti proţívají ve skutečném ţivotě, 

co je zajímá, co by chtěly poznat nebo čím by se chtěly zabývat. Tematické celky či 

projekty poskytují dětem dostatek času pro samostatné zkoumání, zkoušení a 

hledání, k prozkoumávání vlastních pocitů a proţitků, i pro dělání chyb a dopouštění 

3.1 Třídní plánování 
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se omylů, dávají jim příleţitost k řešení konfliktů a umoţňují volbu, čeho se chtějí 

zúčastnit. 

 

1. vychází z proţitku dětí, jejich zájmu a pedagogického záměru učitelky 

2. přispívá k rozvoji skupiny, obohacuje proţívání dětí v mateřské škole 

3. umoţňuje rozvoj kaţdého jednotlivého dítěte ve všech oblastech, i kdyţ na 

různých úrovních věku dítěte 

4. počítá se změnou, pruţně reaguje na situaci, podněty a přání dětí či rodičů 

5. je prostředkem ke vzdělání dětí, napomáhá jejich osobnímu růstu a 

uvědomění 

 

 Předškolní vzdělávání musí být komplexní, předkládané v globálních 

souvislostech. Dítě vnímá svět jako celek, ale přesto jej upoutávají některé detaily. 

Pokud toho pedagog dokáţe vyuţít a zaujmout dítě včas zajímavou činností, můţe 

detaily spojit v celek. Postupovat se dá i opačně a děti mohou hlouběji zkoumat to, 

co zatím vnímaly jen obecně. Tím, ţe se děti zabývají jedním tématem delší čas, 

docházejí k většímu poznání, lepšímu zapamatování a získávají pouţitelné 

zkušenosti. Pedagogové plánují pro svěřené děti pestrou nabídku činností. Při 

výběru se řídí věkem, stupněm rozvoje dětí, jejich potřebami, zájmem a sledovaným 

pedagogickým záměrem. Po odborné stránce vycházejí ze znalosti dětské 

psychologie, dbají na kvalitu psychohygienických podmínek, dodrţují pedagogické 

zásady, volí metodické postupy a prostředky blízké dětem. Tvůrčím způsobem 

uplatňují moderní metody a formy práce, zejména celostní pojetí výchovy a 

vzdělávání, proţitkové učení a učení na základě zkušenosti.  

 

 

 

 

 

3.2 Podmínky pro vytvoření tematického celku 
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 Naší vizí je škola jako komunitní centrum obce s kvalitním vzdělávacím 

programem. Škola, ve které budou šťastné děti, usměvavý a vstřícný personál a 

spokojení rodiče.    

 

 Naším posláním je zajišťování podnětného a přitaţlivého prostředí, díky 

kterému dochází k rovnoměrnému rozvoji osobnosti kaţdého dítěte, vţdy s ohledem 

na jeho individuální potřeby a zájmy. 

 Naším přáním a úsilím je vytvářet školu, která bude nápomocna sbliţovat lidi 

z našeho regionu a díky vynikající úrovni výchovně vzdělávací práce připravovala 

děti na vstup do základní školy a řešení problémů současného světa.  

 

 

 Podle Rámcového programu pro předškolní vzdělávání jsou dány tyto 

základní úkoly: 
 

 Úkolem předškolního vzdělávání je doplňovat rodinnou výchovu a v úzké 

vazbě na ni pomáhat zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a 

přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení. 

 

 Dalším úkolem předškolního vzdělání je rozvíjet osobnost dítěte, 

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

napomáhat mu v chápání okolního světa a motivovat je k dalšímu poznávání a učení, 

stejně tak i učit dítě ţít ve společnosti ostatních a přibliţovat mu normy a hodnoty 

touto společností uznávané. 

 

 Záměrem předškolního vzdělávání je rozvíjet kaţdé dítě po stránce fyzické, 

psychické i sociální a vést je tak, aby na konci svého předškolního vzdělání bylo 

jedinečnou a relativně samostatnou osobností. 

K tomu slouţí sledování především rámcových cílů, které vyjadřují základní orientaci 

předškolního vzdělání a stejně tak i kaţdodenní práce pedagoga. 

4. Charakteristika ŠVP pro předškolní vzdělávání v Mateřské 
škole Kosmonosy 2020 - 2024 
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 Školní vzdělávací program Mateřské školy Kosmonosy - Putování za 

poznáním byl zpracován kolektivem pedagogických pracovníků MŠ. 

 

 ŠVP je otevřený materiál a bude operativně upravován a doplňován na 

základě návrhů pedagogů a rodičovské veřejnosti. 

 

 

 

Motto: 

 

 

 

 

1. rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání 

2. osvojení základů hodnot, na nichţ je zaloţena naše společnost 

3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná  

    osobnost působící na své okolí  

 

 

 Při naplňování těchto cílů dochází ve vzdělávání k utváření základních 

klíčových kompetencí. 

 Klíčové kompetence představují cílové stavy, k jejichţ naplňování by mělo 

směřovat veškeré vzdělávání. Soubor klíčových kompetencí je ve svém celku 

ideálem, k němuţ většina dětí nedospěje a dospět nemůţe. 

 

„Školka je místo, kde se dítě prvně setkává se světem, aniţ 
by u toho byli rodiče. „ 
                                                   R. Fulghum 

5. Rámcové cíle dané RVP 
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 Soubor klíčových kompetencí nabízí pedagogům jasnou představu, kam 

směřovat a oč usilovat. 

 

Klíčové kompetence: 

 

1. kompetence k učení 

2. kompetence k řešení problémů 

3. kompetence komunikativní 

4. kompetence sociální a personální 

5. kompetence činnostní a občanské 

 

 Klíčové kompetence slouţí především k vymezení odpovídajícího 

vzdělávacího obsahu jako prostředku k jejich vytváření na úrovni rámcové, popřípadě 

školní.  

 Předškolní vzdělávání na Mateřské škole Kosmonosy se tedy řídí danými 

úkoly. Podle těchto všech daných principů a formulací je tvořen ŠVP MŠ 

Kosmonosy.  

 Hlavním prostředkem rozvoje a kultivace předškolního dítěte, obohacením 

jeho poznání i sociální zkušenosti v mateřské škole je obsah předškolního 

vzdělávání. RP pro předškolní vzdělávání formuluje základní výběr obsahu, který 

musí být povinně zakomponován ve vzdělávacím programu zpracovaném mateřskou 

školou.  

 Základní obsah předškolního vzdělávání byl stanoven tak, aby v návaznosti na 

současné trendy ve vzdělávání odpovídal cílům a záměrům předškolního vzdělání a 

aby respektoval věk, předpoklady a zkušenosti dětí předškolního věku, jejich 

současné i budoucí potřeby a stejně tak i prostředí a moţnosti mateřské školy. 

Obsah je strukturován do oblastí, které reflektují vývoj dítěte, jeho přirozený ţivot, 

zrání i učení. Jednotlivé oblasti vzdělávání jsou rozlišeny na základě vztahů, které si 

dítě postupně vytváří k sobě samému, k druhým lidem i k okolnímu světu, resp. na 

základě přirozených interakcí, do kterých dítě v rámci těchto vztahů vstupuje, v nichţ 

ţije, rozvíjí se a vyrůstá, učí se a také vzdělává. Interakčních oblastí je celkem pět: 

biologická, psychologická, interpersonální, sociálně-kulturní a 

environmentální.  
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Jsou to bloky pojmenované: 

 

1. Dítě a jeho tělo 

2. Dítě a jeho psychika 

3. Dítě a ten druhý 

4. Dítě a společnost 

5. Dítě a svět 

 

 

 Od nich jsou odvozeny oblasti předškolního vzdělávání, které jsou v našem 

ŠVP rozděleny a nazvány dle obsahu. 

 

Tyto oblasti jsou ve ŠVP MŠ Kosmonosy zahrnuty do pěti bloků s názvy: 

 

1. Vím, kdo jsem 

2. Chci vědět co nejvíce 

3. Spolu je nám dobře 

4. Nechci být stranou, kdyţ se něco děje 

5. Jsem součástí modré planety 
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Záměry a cíle: 

 

  Adaptace na nové prostředí 

 Seznámení s okolím  

 Sjednocení dětského kolektivu 

 Vytváření pocitu bezpečí a pohody 

 Respektovat a být respektován 

 Respektování a uplatňování pravidel 

 Vytváření schopnosti přizpůsobit se změně 

 Přiblíţení dětem – „domov“ jako pojem ale i místo kde nám je dobře 

 Jazykový rozvoj 

 Uvědomění si významu rodiny 

 Rozvoj návyků a dovedností 

 Rozvoj řečových dovedností 

 Rozvoj jazykových dovedností 

 Podpora a rozvoj pozitivních vztahů v rodině 

 Rozvoj fyzické i psychické zdatnosti 

 

Očekávané výstupy: 

 

 Adaptovat se na prostředí MŠ 

 Ztotoţnit se s novou situací 

 Dobře se sociálně orientovat v kolektivu MŠ 

 Vzájemně si pomáhat 

 Důvěřovat učitelce a ostatním zaměstnancům 

6. ŠVP MŠ Kosmonosy 

6.1 Vím, kdo jsem 
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 Znát rodinné vazby 

 Naučit se zpaměti text – krátký 

 Ovládat jemnou motoriku 

 Soustředěně poslouchat četbu 

 Zacházet s předměty denní potřeby 

 Ovládat koordinaci ruky a oka 

 Pojmenovat věci okolo sebe 

 Udrţovat pořádek 

 Uvědomit si význam rodiny 

 Zvládat základní pohybové dovednosti 

 

Okruh praktických a intelektuálních činností: 

 

 Kaţdodenní pohybové chvilky 

 Pohybové hry 

 Hudebně pohybové aktivity 

 Výlety 

 Zdolávání přírodních překáţek 

 Konstruktivní a grafické činnosti 

 Poslech hudby 

 Vytváření společných pravidel 

 Pozorování 

 Práce s knihou a časopisem 

 Práce v komunitním kruhu 

 Tvořivé hry 

 Artikulační a řečové hry 

 Tvůrčí práce s materiálem 

 Zpěv rytmizace, recitace 

 Pracovní činnosti 

 Procvičování pravolevé orientace 

 Didaktické hry 

 Hry na zahradě na zahradních prvcích 
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Záměry a cíle : 

 

 Posilování přirozených poznávacích citů 

 Přiblíţení změn v přírodě 

 Rozvoj tvořivosti 

 Rozvoj estetického vnímání 

 Hledání krásy v přírodě 

 Rozvoj pocitů sounáleţitosti s přírodou 

 Osvojit si elementární poznatky o světě přírody 

 Vnímání proměn kolem nás všemi smysly 

 Seznámit se s pojmem ovoce 

 Chápání významu konzumace ovoce pro naše zdraví 

 Pochopit proč máme chránit přírodu okolo nás 

 Poznávat a pozorovat rostliny v přírodě 

 Vnímaní změny v ročních obdobích a umět je popsat 

 Rozvoj smyslového vnímání a poznávání 

 Seznámení se s pojmem zelenina 

 Poznávat a pojmenovat ovoce a zeleninu 

 Porozumění přínosu konzumace zeleniny pro zdraví 

 Určování počasí 

 Přiblíţení změn v počasí a vnímání, jak se chránit 

 Rozvoj a vnímání barev kolem nás 

 Rozvoj zručnosti a fantazie při práci s přírodninou 

 Poznávání hub 

 Ochrana přírody 

 Rozvoj slovní zásoby 

 Rozvíjení fantazie i řeči 

 Vzbuzování pocitu potřeby pobývat v zimní přírodě 

 Zvládnout sebeobsluhu 

 Pomáhat pečovat o ţivotní prostředí 

6.2 Chci vědět co nejvíce 
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Očekávané výstupy 

 

 Vnímat krásu přírody - poznávání 

 Seznámení se s druhy ovoce a zeleniny 

 Vyuţívat smysly 

 Vyjádřit souhlas i nesouhlas 

 Vnímat rozmanitost přírody 

 Učit se chránit přírodu 

 Znát přínos ovoce a zeleniny pro naše zdraví 

 Záměrně se soustředit 

 Pojmenovat většinu toho, co nás obklopuje 

 Osvojovat si hudební a pohybové dovednosti 

 Poznat rostliny a houby 

 Umět se pohybovat v nerovném terénu 

 Umět vyjádřit svůj záţitek 

 Rozvíjet jemnou motoriku 

 Umět poznat stromy, keře a jejich plody 

 Chápat matematické pojmy 

 Zvládnout pohybové dovednosti 

 Umět rozlišit druhy sportu 

 

Okruh praktických a intelektuálních činností: 

 

 Kaţdodenní pohybové chvilky 

 Pohybové hry 

 Hudebně pohybové aktivity 

 Četba pohádek a pověstí 

 Výlety 

 Zdolávání přírodních překáţek 

 Výtvarné činnosti-různé techniky 

 Konstruktivní a grafické činnosti 

 Poslech hudby 

 Vytváření společných pravidel 
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 Pozorování 

 Práce s encyklopedií 

 Práce s knihou a časopisem 

 Práce v komunitním kruhu 

 Tvořivé hry 

 Artikulační a řečové hry 

 Tvůrčí práce s materiálem 

 Zpěv rytmizace, recitace 

 Pracovní činnosti 

 Procvičování pravolevé orientace 

 Didaktické hry 

 Hry na zahradě na zahradních prvcích 

 Námětové hry 

 Třídění materiálů 

  

 

 

Záměry a cíle 

 

 Ochrana osobního soukromí 

 Hygienické návyky 

 Postarat se o osobní věci 

 Rozvoj verbálních i neverbálních komunikačních dovedností 

 Řešit problémy a konflikty 

 Vnímat všemi smysly umělecké a kulturní podněty 

 Respektovat předem daná pravidla 

 Seznámení s pojmy viry a bakterie 

 Poznávání těla 

 Poznávání jednotlivých částí 

 Uvědomovat si hodnoty zdraví 

6.3 Spolu je nám dobře 
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 Seznamovat se s pravidly silničního provozu  

 Orientace v prostoru 

 Dodrţovat pravidla her 

 Respektovat potřeby jiného dítěte 

 Těšit se z hezkých a příjemných záţitků 

 Proţívat radost ze zvládnutého a poznaného 

 Rozvoj zájmu o školní práci 

 Podpora sebedůvěry 

 Seznamovat se s geometrickými tvary 

 

Očekávané výstupy 

 

 Mít zájem o školní práci 

 Chápat a respektovat, ţe kaţdý jsme jiný 

 Chtít se učit a poznávat 

 Dodrţovat pravidla 

 Řešit konflikt dohodou 

 Seznámit se s tělem a péčí o něj 

 Zvládnout prostorovou orientaci 

 Znát pravidla silničního provozu 

 Znát hodnotu svého zdraví  

 Přijímat pozitivní ocenění 

 Naučit se přijmout poráţku 

 Poznat různé druhy písma 

 Umět stříhat podle linky 

 Poznávat a určovat hlásku na začátku a konci slova 

 Poznat a třídit geometrické tvary 

 

Okruh praktických a intelektuálních činností: 

 

 Kaţdodenní pohybové chvilky 

 Pohybové hry 

 Hudebně pohybové aktivity 



33 
 

 Četba pohádek a pověstí 

 Výlety 

 Zdolávání přírodních překáţek 

 Výtvarné činnosti-různé techniky 

 Konstruktivní a grafické činnosti 

 Poslech hudby 

 Vytváření společných pravidel 

 Pozorování 

 Práce s encyklopedií 

 Práce s knihou a časopisem 

 Práce v komunitním kruhu 

 Tvořivé hry 

 Artikulační a řečové hry 

 Tvůrčí práce s materiálem 

 Zpěv rytmizace, recitace 

 Pracovní činnosti 

 Procvičování pravolevé orientace 

 Didaktické hry 

 Hry na zahradě na zahradních prvcích 

 Námětové hry 

 Třídění materiálů 

 Činnosti s poznáním jednotlivých částí těla 

 Vyprávění záţitků ze ţivota 

 Hry se slovy 

 Sezónní sporty 

 Smyslové a psychomotorické hry 

 Výtvarné činnosti 

 Příprava besídek a slavností 
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Záměry a cíle 

 

 Rozvoj schopnosti ţít ve společnosti ostatních 

 Seznámení se s tradicemi 

 Pochopení symbolu zla a dobra 

 Vštěpování návyků potřebných pro bezpečnost dětí 

 Rozvíjení estetických dovedností 

 Společné radostné proţívání svátků a tradic 

 Seznámení se zvyky naší kultury 

 Rozvoj vztahů k druhým lidem  

 Spolupracovat 

 Vyjadřovat se pomocí hudby 

 Uvědomovat si příjemné, nepříjemné citové proţitky 

 Zacházet s jednotlivými hudebními nástroji 

 Poznání humoru a vtipu v lidové slovesnosti 

 Společné proţívání radostí a veselí ve spolupráci s rodinou 

 

Očekávané výstupy 

 

 Osvojit si poznatky o lidových zvycích 

 Umět proţívat radost 

 Začlenit se do třídy 

 Chápat humor a vtip 

 Vyjádřit hudbu pohybem 

 Porozumět slyšenému 

 Udrţet pozornost 

 Těšit se na příjemné záţitky 

 Domluvit se na společném řešení 

 Vnímat sváteční atmosféru 

 Seznámit se s kulturou a tradicí 

6.4 Nechci být stranou, kdyţ se něco děje 
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 Rozvíjet pracovní činnosti a dovednosti 

 Spoluvytvářet prostředí pohody 

 Zvládnout text písně 

 Zvládnout text básně 

 Umět rytmizovat 

 Zdokonalit jemnou motoriku 

 

Okruh praktických a intelektuálních činností: 

 

 Kaţdodenní pohybové chvilky 

 Pohybové hry 

 Hudebně pohybové aktivity 

 Četba pohádek a pověstí 

 Výlety 

 Zdolávání přírodních překáţek 

 Výtvarné činnosti-různé techniky 

 Konstruktivní a grafické činnosti 

 Poslech hudby 

 Vytváření společných pravidel 

 Pozorování 

 Práce s encyklopedií 

 Práce s knihou a časopisem 

 Práce v komunitním kruhu 

 Tvořivé hry 

 Artikulační a řečové hry 

 Tvůrčí práce s materiálem 

 Zpěv rytmizace, recitace 

 Pracovní činnosti 

 Procvičování pravolevé orientace 

 Didaktické hry 

 Hry na zahradě na zahradních prvcích 

 Námětové hry 

 Třídění materiálů 
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 Činnosti s poznáním jednotlivých částí těla 

 Vyprávění záţitků ze ţivota 

 Hry se slovy 

 Sezónní sporty 

 Smyslové a psychomotorické hry 

 Výtvarné činnosti 

 Příprava besídek a slavností 

 

Záměry a cíle 

 

 Poznávání jiných kultur 

 Postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí 

 Osvojit si poznatky o zemi, v které ţiji 

 Utvořit si pravidla chování 

 Vnímat ţe svět má svůj řád 

 Vnímat, ţe svět je pozoruhodný, různorodý 

 Uvědomovat si nebezpečí okolo nás 

 Naučit se nebezpečím vyhýbat-chránit se 

 Přirozeně i zprostředkovaně poznávat okolí a přírodu 

 Rozlišit ţivou a neţivou přírodu 

 Získávání poznatku z vodní říše 

 Poznat vodní ţivočichy 

 Naučit se třídit odpad 

 Seznámit se s pojmem recyklace 

 Poznat cizokrajná zvířata 

 Poznat domácí zvířata 

 Získání poznatků o práci dospělých 

 

 

 

6.5 Jsem součástí modré planety 
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Očekávané výstupy 

 

 Všímat si změn a dění v nejbliţším okolí 

 Vnímat různorodost světa lidí 

 Vytvářet potřebu pomáhat mít úctu k hodnotám 

 Spolupodílet se na činnostech a výsledcích 

 Osvojit si znalosti o zvířatech a rostlinách 

 Snaţit se pochopit, ţe kaţdý má právo na ţivot-názor a chyby 

 Umět odpustit chybu  

 Dodrţovat pravidla chování 

 Umět odhalit nebezpečí 

 Vnímat starost o Planetu Zemi 

 Navazovat kontakty 

 Prohlubovat vztah k přírodě 

 Vnímat pomocí všech smyslů 

 Spolupracovat ve skupině 

 Vnímat krásu barvy a detaily 

 

Okruh praktických a intelektuálních činností: 

 

 Kaţdodenní pohybové chvilky 

 Pohybové hry 

 Hudebně pohybové aktivity 

 Četba pohádek a pověstí 

 Výlety 

 Zdolávání přírodních překáţek 

 Výtvarné činnosti-různé techniky 

 Konstruktivní a grafické činnosti 

 Poslech hudby 

 Vytváření společných pravidel 

 Pozorování 

 Práce s encyklopedií 

 Práce s knihou a časopisem 
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 Práce v komunitním kruhu 

 Tvořivé hry 

 Artikulační a řečové hry 

 Tvůrčí práce s materiálem 

 Zpěv rytmizace, recitace 

 Pracovní činnosti 

 Procvičování pravolevé orientace 

 Didaktické hry 

 Hry na zahradě na zahradních prvcích 

 Námětové hry 

 Třídění materiálů 

 Činnosti s poznáním jednotlivých částí těla 

 Vyprávění záţitků ze ţivota 

 Hry se slovy 

 Sezónní sporty 

 Smyslové a psychomotorické hry 

 Výtvarné činnosti 

 Příprava besídek a slavností 
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1. Vím, kdo jsem 

        Já a moje MŠ 

        Já a moji kamarádi 

        Co dělám celý den 

        Já a moje rodina 

        Já a můj dům, byt 

        Já a moji rodiče 

        Já a moje město, vesnice 

2. Chci vědět co nejvíce 

     Čas a kalendář 

      Podzimní radovánky 

      Barevné listy  

    Přírodniny 

      Věci okolo nás 

      Ovoce, zelenina 

      Zima a zdraví 

       Co si obléknu 

      Zimní sporty 

     Jaro a květiny 

      Zvířata a mláďata 

     Letní louka 

       Koupání a sprchování 

      Výlety 

 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 
Mateřská škola Kosmonosy, příspěvková organizace, okres 

Mladá Boleslav 

7. Návrhy témat k 5 tematickým blokům 
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3. Spolu je nám dobře 

 Kulturní představení 

 Zápis do ZŠ 

 Barvy a počítání 

 Pohádky-dobro a zlo 

 Zimní radovánky 

 Kdyţ jsme nemocní 

 Návštěva kamaráda 

 Jedeme na výlet  

 Jaro a sluníčko 

 Rozloučení se školáky 

4. Nechci být stranou, kdyţ se něco děje 

 Mikuláš a Barbora 

 Vánoce 

 Masopust a karneval 

 Velikonoce 

 Svátky a oslavy-narozeniny 

 Oslava MDD 

 Těšíme se na prázdniny  

5. Jsem součástí modré planety 

 Hlavní město Praha 

 Moje vlast    

 Ţivá a neţivá příroda 

 Čas a kalendář 

 Zeměkoule a vesmír 

 Počasí a změny  

 Práce a řemesla 

 Doprava a pravidla  

 Tyto návrhy témat a celků jsou pouze orientační, slouţí jako inspirace pro 

TVP. V TVP mohou učitelky libovolně měnit a zařazovat IB a celky, projekty: 

-  dle potřeby své třídy, 

-  dle moţností a aktuální situace 

-  dle nepředvídaných situací, které vyplynou ze spontánních situací a ze ţivota dětí  

Třídní plánování učitelky provádějí formou celoroční motivace. 
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Kaţdý tematický celek musí splňovat podmínky: 

 

1. vychází z proţitků dětí, jejich zájmu a pedagogického záměru učitelky 

2. přispívá k rozvoji skupiny, obohacuje proţívání dětí v MŠ 

3. umoţňuje rozvoj kaţdého jednotlivého dítěte, a to ve všech oblastech, i kdyţ 

    na různých úrovních 

4. je prostředkem ke vzdělání dětí, napomáhá jejich osobnímu uvědomění 

5. počítá se změnou, pruţně reaguje na podněty a přání dětí, rodičů, jiných vlivů  

 

 Učitelky plánují pestré činnosti pro svěřené děti. Při výběru se řídí rozvojem 

dětí, jejich potřebami, zájmem a sledovaným pedagogickým záměrem. 

Po odborné stránce vycházejí z dokonalé dětské psychologie, dbají na kvalitu 

psychohygienických podmínek, dodrţují pedagogické zásady, metodické postupy, 

tvůrčím způsobem uplatňují moderní metody a formy práce, zejména celostní pojetí a 

proţitkové učení.  

 

 

 si dovedností důleţitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody 

prostředí a vytváření zdravých ţivotních návyků i postojů. 

 

 Posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radostí 

z objevování apod.). 

 

 Rozvoj pozitivních citů dítěte ve vztahu k osobě (uvědomění si vlastní identity, 

získání sebevědomí, sebedůvěry a relativní citové samostatnosti). 

 

 Rozvoj schopností vytvářet a rozvíjet citové vztahy k okolí. 

 

 Rozvoj schopností a dovedností vyjádřit pocity, dojmy a proţitky. 

 

8. Průběţné vzdělávací cíle 
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 Získání schopností řídit chování vůlí a ovlivňovat vlastní situaci. 

 

 Rozvoj schopností prosociálního chování ve vztahu k druhému (v rodině, v 

MŠ). 

 

 Vytváření prosociálních postojů ve vztahu k druhému (rozvoj sociální citlivosti, 

tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.). 

 

 Ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i 

dospělými. 

 

 Rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností 

dítěte. 

 

 Vytvoření povědomí o mezilidských a morálních hodnotách 

 

 Rozvoj schopností ţít ve společenství ostatních lidí, přizpůsobit se, 

spolupracovat, spolupodílet se, přináleţet k tomuto společenství (ke třídě, 

k rodině, k dětem), vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství 

uznávané. 

 
 

 

 

 Poskytovat vhodné vzory chování v MŠ. 

 Respektovat individuální potřeby dětí. 

 Uspořádat denní reţim tak, aby vyhovoval fyzickým potřebám a zásadám 

zdravého ţivotního stylu. 

 Poskytovat dostatek příleţitostí k poznávacím činnostem zaloţených na 

vlastní zkušenosti. 

 Dostatek porozumění a ocenění úspěchu či úsilí. 

9. Důleţité zásady k naplňování průběţných vzdělávacích 
cílů 
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 Vytvoření pohodového prostředí s dostatkem lásky a porozumění. 

 Poskytovat dostatek moţností projevovat vlastní city, sdělovat citové dojmy a 

proţitky a hovořit o nich. 

 Klást přiměřené nároky na dítě, převaha pozitivního hodnocení. 

 Ocenit úsilí a úspěch, dostatek pochvaly. 

 Dítě nesmí pociťovat spěch, nervozitu, nedostatek času k dokončení činnosti 

v individuálním tempu. 

 Svým jednáním nevyvolávat pocit křivky u dítěte. 

 Poskytovat dostatek ochrany a osobního soukromí. 

 Dostatek motivace k sebevyjádření a sebeuplatnění. 

 Dostatek podnětů a aktivit podporujících estetické vnímání, cítění, proţívání a 

vyjadřování. 

 Poskytovat dostatek příleţitostí ke spolupráci a komunikaci s ostatními. 

 Jednoznačně formulovat pravidla chování ve vztahu k druhému. 

 Věnovat dostatečnou pozornost řešení dětských sporů a konfliktů. 

 Maximálně podporovat dětská přátelství, respektovat vzájemné sympatie. 

 Dostatečné psychosociální „bezpečné“ prostředí. 

 Jednoznačně formulovat pravidla ve skupině, spolupodílet se na jejich tvorbě 

a dodrţovat je. 

 Neznevýhodňovat nebo neupřednostňovat pouze některé děti. 

 Umoţnit vyjádřit dítěti vlastní úsudek. 

 Poskytovat příleţitosti k nápravě nesprávného chování. 

 Jednat s dětmi vţdy důstojně, nezesměšňovat je, neponiţovat je. 

 Nepřehlíţet nevhodné chování a komunikaci s dětmi. 

 Upozorňovat na nebezpečí hrozící i od neznámých lidí. 
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- zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat hygienické a zdravotně preventivní návyky 

(zvládnout osobní hygienu, přijímat stravu a tekutiny, postarat se o sebe a          

o své osobní věci, oblékat se, svlékat, obouvat apod.) 

 

- zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, 

pomůcky, uklidit po sobě, udrţovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové 

práce, práce na zahradě apod.) 

 

- chovat se tak, aby neohroţovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých 

 

- mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a          

o tom, kde v případě potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, 

jakým způsobem apod.) 

 

- vnímat, ţe je zajímavé dozvídat se nové věci, vyuţívat zkušeností k učení 

 

- odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory 

 

- uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a 

vyjadřovat je 

 

- odpovídat za sebe a své jednání ve známých a opakujících se situacích 

 

- vyjádřit souhlas i nesouhlas, říci „ne“ v situacích, které to vyţadují                             

(v ohroţujících, nebezpečných či neznámých situacích), odmítnout se podílet 

na nedovolených či zakázaných činnostech apod. 

 

10. Očekávané kompetence v oblasti průběţných 

vzdělávacích cílů 
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- odhadnout, na co stačí a co zvládne, postupně si uvědomovat své nedostatky, 

přiznávat chyby 

 

- přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se 

hodnotit své osobní pokroky 

 

- proţívat radost ze zvládnutého a poznaného 

 

- vyvinout volné úsilí, soustředit se na činnost a kontrolovat ji, dokončit ji 

 

- poslouchat a plnit smysluplné pokyny a slovní příkazy, přijímat vyjasněné a 

zdůvodněné povinnosti, přistupovat na vysvětlená a pochopená pravidla 

 

- uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové proţitky (lásku, soucítění, radost 

…), rozlišovat citové projevy důvěrné (rodinném) a cizím prostředí 

 

- proţívat i projevovat co cítí (soucit, radost, náklonnost) snaţit se ovládat své 

afektivní chování (odloţit splnění svých osobních přání, zklidnit se, ztlumit 

vztek, zlost, agresivitu apod) 

 

- být citlivé ve vztahu k ţivým bytostem, k přírodě i k věcem 

 

- navazovat kontakty s dospělými, kterým je svěřeno do péče, překonat stud, 

komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho 

 

- přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udrţovat 

dětská přátelství 

 

- odmítnou komunikaci, která je dítěti nepříjemná 

 

- uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým 

a respektovat je 
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- chápat, ţe všichni mají stejnou hodnotu, přesto, ţe je kaţdý jiný (jinak vypadá, 

jinak se chová, něco jiného umí či neumí apod.), ţe osobní odlišnosti jsou 

přirozené 

 

- uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého                    

(obhajovat svůj názor nebo přijmout jiný) přijímat a uzavírat kompromisy, řešit 

konflikt dohodou 

 

- oprostit se od nepřiměřených projevů sobectví vůči jinému dítěti, spravedlivě 

se s ním rozdělit o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol s jiným dítětem 

apod. 

 

- vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc (chovat se citlivě a 

ohleduplně k slabšímu či postiţenému dítěti, mít ohled na druhého a soucítit 

s ním, nabídnout mu pomoc apod.) 

 

- bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubliţování, poniţování apod. 

 

- chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými 

jedinci, v případě potřeby poţádat druhého o pomoc 

 

- uplatňovat základní společenské návyky ve styku s dospělými, s dětmi                      

(zdravit, poprosit, poděkovat, neskákat do řeči, poţádat o pomoc, vyslechnout 

sdělení, uposlechnout pokyn apod.) 

 

- pochopit, ţe kaţdý má ve společenství (třída, rodina, ...) svou roli, podle které 

je třeba se chovat 

 

- začlenit se do třídy a zařadit se mezi vrstevníky, respektovat jejich rozdílné 

vlastnosti, schopnosti a dovednosti 

 

- adaptovat se na prostředí školy i jeho běţné proměny (vnímat základní 

pravidla jednání ve skupině, podílet se na nich a řídit se jimi, podřídit se 
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názoru skupiny, přizpůsobit se společnému programu, spolupracovat, přijímat 

autority) a spoluvytvářet v tomto společenství pohodu 

 

- vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném 

řešení (v jednoduchých situacích samostatně, jinak s pomocí) 

 

- utvořit si základní dětskou představu o tom, co je dobře a co špatně, co se smí 

a co se nesmí (nelhat, nebrat cizí věci, neničit věci kolem sebe, neubliţovat, 

neponiţovat, neposmívat se druhým) a ve vývojově odpovídajících se podle 

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

 

- odmítat společensky neţádoucí chování (např. leţ, nespravedlivost, 

ubliţování, lhostejnost či agresivitu) a bránit se jeho důsledkům, vyhýbat se 

komunikaci s lidmi, kteří se takto chovají 

 

- chovat se slušně a zdvořile k dospělým i k dětem, váţit si jejich práce a úsilí 

 

- dodrţovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát fair play 

 

- zacházet šetrně s hračkami, věcmi denní potřeby, s kníţkami, s penězi a 

podobně 

 

 

 Dokumenty školy ŠVP-TVP, soulad ŠVP s RVP PV 

 

 Tato oblast ověřuje naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech 

školy a zároveň soulad školních dokumentů s cíli RVP PV. 

 

 

 

 

11. Evaluační systém 
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Evaluační systém 

 

 Cílem evaluace je systematicky hodnotit kvalitu činností a podmínek mateřské 

školy.  

 Evaluace na úrovni ŠVP se zaměřuje na plnění cílů, práci pedagogů, týmovou 

spolupráci a spolupráci školy s rodiči, odborníky a ostatními institucemi.  

 Na úrovni tříd hodnotí pedagogové tematické celky, dětskou skupinu, individuální 

moţnosti rozvoje jednotlivých dětí a sebe sama.  

 Ředitelka kontroluje a hodnotí práci pedagogů i provozních zaměstnanců a 

evaluuje vzdělávací proces.   

 

 Nástroje, které jsou zde uvedeny, jsou rámcové, pedagogové mohou vyuţít i 

dalších nástrojů. 

 

1. soulad TVP-ŠVP-RVP PV 

 

 Cíl - ověřit soulad 

 Čas - 1x za 3 roky 

 Nástroje - přehledy rozvoje dětí, fotodokumentace z kaţdé akce, fotografie na 

webu MŠ - prezentace výrobků, záznamy v TVP, hospitační záznamy, 

konzultace, pedagogické porady, dotazníky. 

 Kdo - učitelky, zástupkyně, ředitelka. 

 

2. evaluace tematické části jednoho tematického celku 

 

 Cíl - zhodnotit soulad tematické části daného tematického celku, prověřit 

naplnění záměrů a cílů - stanovit opatření 

 Čas - po ukončení TC - jedné části 

 Nástroje - záznam do TVP, konzultace učitelek, pedagogické porady 

 Kdo - učitelky 

 

3. evaluace individuálních plánů 
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 Cíl - zhodnocení pokroků dětí 

 Čas - dle potřeby3x - listopad, únor, květen 

 Nástroje -  konzultace s učitelkou, rodiči, záznam do IP portfolio 

 Kdo - učitelky 

 

4. záznamy o rozvoji dítěte 

 

 Cíl - vytvořit přehled o dítěti 

 Čas - 2x ročně, nebo dle potřeby doplňovat portfolio 

 kaţdý měsíc tuţkou - kresba postavy – portfolio - popis a datum tvorby 

 Nástroje - záznam, konzultace učitelek, konzultace s rodiči 

 Kdo – učitelky 

 

Evaluace průběhu vzdělávání bude zaměřena na hodnocení vlastního vzdělávacího 

procesu, pouţívaných metod a forem práce, uplatnění nových poznatků a 

zkušeností, naplnění cílů. 

 

 Evaluace uplatněných metod, postupů a forem práce 

 

 Cíl - zhodnocení vlastního průběhu vzdělávání z hlediska pouţívaných metod 

a forem práce se záměry v této oblasti ve ŠVP 

 Čas - průběţně 

 Nástroje - konzultace, monitoring, hospitace, porady 

 Kdo - učitelky, zástupkyně ředitelky 

 

 

Podmínky vzdělávání  

 

 Cílem této části v evaluační činnosti je vyhodnocení podmínek pro průběh 

vzdělávání ve vztahu k podmínkám RVP PV 

11.1 Evaluace - průběh vzdělávání 
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1. Evaluace personálních podmínek 

 Cíl - zhodnotit personální podmínky 

 Čas -1x ročně 

 Nástroje - dotazník, kontrolní činnost, porady 

 Kdo - ředitelka, zástupkyně, školnice 

  

2. Evaluace materiálních podmínek 

 Cíl - zhodnotit materiální podmínky 

 Čas - 1x ročně 

 Nástroje - dotazníky, kontrolní a hospitační činnost 

 Kdo - všichni zaměstnanci 

 

3. Evaluace ekonomických podmínek 

 Cíl - ekonomické hodnocení MŠ 

 Čas - 1 x ročně 

 Nástroje - uzávěrky, porady, konzultace 

 Kdo - účetní, ředitelka 

 

4. Evaluace organizačních podmínek školy 

 Cíl - zhodnotit účelnost organizace školy, reţimu 

 Čas - 1 x ročně 

 Nástroje - porada, hospitace, konzultace 

 Kdo - všichni 

 

Spolupráce 

 

 Cílem této oblasti je vyhodnocení stavu spolupráce s rodiči, zřizovatelem a 

veřejností. 

 

1. Evaluace spolupráce s rodinou  

 Cíl - vyhodnotit úspěšnost a kvalitu 

 Čas -1 x ročně 
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 Nástroje - konzultace, dotazníky, rozpočet, fotodokumentace, rozhovory 

s rodiči 

 Kdo - ředitelka, zástupkyně, vedoucí ŠJ, učitelky 

 

2. Evaluace spolupráce se ZŠ, zřizovatelem, veřejností 

 Cíl - vyhodnotit kvalitu a účelnost zvolených metod 

 Čas - 1x ročně 

 Nástroje - fotodokumentace, záznamy, rozpočet, konzultace, vystoupení pro 

veřejnost 

 Kdo - ředitelka, zástupkyně, pracovnice dle ročního plánu 

 

Techniky evaluace 

 

 pozorování 

 rozhovory s dětmi, rodiči, odborníky 

 analýza přehledu o rozvoji a učení dítěte, portfolia dítěte 

 analýza projektů a programů 

 evaluační a autoevaluační dotazníky pro pedagogy, dotazník pro rodiče 

 porady 

 hospitace 

 analýza školní i třídní dokumentace 

 porovnávání výsledků s plánovanými cíli 

 následná kontrola  

 účetní dokumenty a závěrky  

 

Vnější evaluace 

 

ČŠI, hygiena, zřizovatel, BOZP, rodiče, partneři. 
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Hodnocení výchovně vzdělávací práce pedagogů 

 

 Veškerá pedagogická činnost a chování odpovídá vizi a poslání školy 

 pedagog naplňuje vzdělávací cíle dané ŠVP 

 je zajištěn pravidelný rytmus a řád, který je dostatečně flexibilní, respektuje 

potřeby dětí a aktuální situaci 

 děti jsou kaţdodenně dostatečně dlouho venku, mají dostatek pohybu na zahradě 

i v MŠ 

 pedagogové respektují individuální potřebu aktivity, spánku a odpočinku 

jednotlivých dětí, nenutí děti ke spánku 

 děti se cítí v MŠ bezpečně a spokojeně, mají moţnost postupné adaptace 

 pedagogové respektují potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají v jejich 

uspokojování, děti nejsou nadměrně zatěţovány či neurotizovány spěchem 

 všechny děti mají stejné postavení, ţádné není zvýhodňováno ani 

znevýhodňováno, nikdo není zesměšňován, podceňován,   

 pedagogický styl učitelek je podporující, sympatizující, počítá s aktivní spoluúčastí 

a samostatným rozhodováním dítěte 

 s dětmi není zbytečně manipulováno, zbytečně se neorganizují, nepodporuje se 

nezdravá soutěţivost 

 pedagog se vyhýbá negativním slovním komentářům a podporuje děti 

v samostatnosti, dostatečně chválí a pozitivně hodnotí 

 ve vztazích mezi dětmi pěstuje vzájemnou důvěru, toleranci, ohleduplnost, 

zdvořilost, solidaritu, vzájemnou pomoc, podporu (prevence šikany) 

 dětem se dostává jasných a srozumitelných pokynů, třída je vedena ke 

vzájemnému přátelství 

 prostorové uspořádání třídy vyhovuje nejrůznějším skupinovým a individuálním 

činnostem dětí, hračky jsou umístěny v jejich dosahu 

11.2 Evaulační kritéria 
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 pedagog pečuje o to, aby děti měly dostatek tekutin v průběhu celého dne 

 poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyváţený 

 děti jsou podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování, zapojují se do 

organizace činností, mají moţnost pracovat svým tempem 

 pedagogové zohledňují potřebu dětí na soukromí (pokud to děti potřebují, mají 

moţnost se uchýlit do klidného koutu a neúčastnit se společných činností) 

 plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje individuálním 

vzdělávacím potřebám a moţnostem dětí 

 evaluační činnost učitelky je smysluplná, uţitečná a z jejích výsledků vyvozuje 

závěry pro další práci 

 pedagogové dbají o svůj odborný růst a soustavně se vzdělávají 

 pedagog zve ke spolupráci rodiče, ve vztazích s rodiči panuje oboustranná 

důvěra a otevřenost, spolupráce je na základě partnerství, rodiče jsou průběţně 

informováni o prospívání svých dětí 

 pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovávají patřičnou mlčenlivost o jejich 

vnitřních záleţitostech, jednají s rodiči ohleduplně, taktně, diskrétně a s vědomím, 

ţe pracují s důvěrnými informacemi, nezasahují do ţivota a soukromí rodiny 

 

 

Evaluační kritéria – hodnocení provozních zaměstnanců 

 

 Provozní zaměstnanci školy jednají, chovají se a pracují profesionálním 

způsobem (v souladu se společenskými pravidly a pedagogickými zásadami 

výchovy a vzdělávání předškolních dětí), jejich činnost a chování odpovídá vizi a 

poslání školy, 

 plní všechny úkoly dané pracovní náplní, 

 dodrţují organizační řád školy a pracovní dobu, 

 dětské hračky, nábytek, nářadí, hygienické zařízení i vybavení pro odpočinek dětí 

udrţují čisté, zdravotně nezávadné, bezpečné, estetického vzhledu, 

 vstup do prostor MŠ je upravený, 

 všechny venkovní i vnitřní prostory MŠ splňují bezpečnostní a hygienické normy 

dle platných předpisů, 
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 je zajištěn pravidelný rytmus a řád, který je dostatečně pruţný a respektuje 

potřeby dětí a aktuální situaci, 

 s dětmi se zbytečně nemanipuluje a nejsou zbytečně organizovány, 

 zaměstnanec se vyhýbá negativním slovním komentářům a podporuje děti v 

samostatnosti, dostatečně chválí a pozitivně hodnotí, 

 spolupracuje s ředitelkou školy, učitelkami, aktivně se podílí na nadstandardních 

aktivitách a akcích školy, 

 ve vztazích mezi zaměstnanci a rodiči panuje oboustranná důvěra a otevřenost,  

 zaměstnanci sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, snaţí se jim porozumět a 

vyhovět, 

 zaměstnanci chrání soukromí rodiny a zachovávají patřičnou mlčenlivost o jejich 

vnitřních záleţitostech. 

 

 

Podpisy zaměstnanců: 


