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1. Představní školy 
 
1.1 Základní údaje o škole 
 
Základní škola a Mateřská škola Popice, okres Břeclav, příspěvková organizace je od 1. 8. 2005 
v právní subjektivitě. Její identifikační údaje: 
 
IČ: 75020548 
 
Adresa: Základní škola a Mateřská škola Popice, okres Břeclav, příspěvková organizace, Hlavní 85,         
   691 27 Popice 
 
Adresa pracoviště: Nádražní 281,691 27 Popice 
Telefon: 519 415 554,608 801 105 
e-mail:ms.popice@seznam.cz 
 
Statutární zástupce: Mgr. Blanka Šťastná 
 
Zřizovatel školy: Obec Popice, Hlavní, 691 27 Popice 

 
 
1.2 Charakter a umístnění školy 
 
 Naše mateřská škola je v současné době dvoutřídní, sídlí v malé vesnici pod Pálavskými vrchy. 
Budova se nachází v blízkosti obecního úřadu, zdravotního střediska a vlakového nádraží. 
Hlavní budova byla postavena před 2. světovou válkou, přístavba a rekonstrukce v roce 1978. V té 

době byla MŠ zrekonstruována pro 50 dětí a školní jídelna pro 90 strávníků. V přední části školy se 

nachází třída, kancelář vedoucí ŠJ, hygienické zařízení a společná šatna učitelů MŠ a ZŠ a žáků ZŠ. 

Uprostřed budovy je šatna dětí MŠ, umývárna s WC a jídelna, kde se stravují i žáci a učitelé ZŠ. Druhá 

třída MŠ a herna se nachází v přístavbě školy. Herna a třídy jsou odděleny zatahovacími dveřmi. Za 

jídelnou je kuchyň se skladem potravin. V zadní části hospodářské budovy je šatna správních 

zaměstnanců, místnost se skříní na uložení čisticích prostředků a pračka, kout s výlevkou a hygienické 

zařízení. 

MŠ vlastní zahradu, která je vybavena pískovištěm, pevnou plochou, brouzdalištěm a zařízením pro 

dětské hry. Zahrada je osázena keři a stromy, které jsou i před budovou MŠ. Předností mateřské školy 

je okolí s krásnou přírodou jižní Moravy, které využíváme k vycházkám. 

S dětmi pracují 3 učitelky, 1 provozní síla a 2 kuchařky a 1 vedoucí školní jídelny. Součástí MŠ je 
kuchyně. 
 
V budově byla provedena v roce 2014 v době prázdnin výměna oken, izolace zdiva se zateplení, nové 
topení a koupelna s WC pro děti a personál.  
 
 Třídy jsou postupně vybaveny takovým nábytkem, který umožňuje dětem volný výběr hraček 
(mají je na dohled i dosah). Snažíme se budovat herní kouty podporující tvořivost dětí. 



 
 

 
1.3 Organizační uspořádání školy 
 
Režim dne: Berušky 

7:00 

 v tuto dobu se začínají scházet děti ve třídě „Motýlci“. Mají možnost poznat a používat hračky, herní 

prvky a pomůcky v mateřské škole. S dětmi se vítáme pozdravem. 

7:45 

 děti ze třídy „Berušky“ odchází a od této chvíle probíhají během celého dopoledne hry a činnosti podle 

volby dětí- spontánní a současně řízené – plánované a organizované učitelkou, jejich náplň a organizace 

je dána Školním vzdělávacím programem naší školy a jednotlivými tematickými plány 

8:30 

 od této chvíle mohou děti svačit až  do 8:50 hod. 

 9:00 

 ukončení her a úklid hraček, chystání dětí na pobyt venku 

9:20 

 v tuto dobu většinou odcházíme ven, ale pokud je hezké počasí (zejména v letních měsících), chodíme 

ven již dříve. Pobyt venku trávíme na školní zahradě nebo poznáváním  přírody a okolí mateřské školy 

11:30 

 nastává čas oběda, kde podporujeme samostatnost dětí. Pro druhé jídlo si chodí k vydávacímu okénku. 

Po jídle si každý uklidí své místo. 

12:30 

 děti jdou spát, ty, které nespí, si chvilku odpočinou v tuto dobu, od 12:00 hod. také odchází děti po 

obědě domů 

 13:10  

 od této chvíle mohou děti, které neusnuly a jsou již odpočaté vstávat a tiše si hrát, aby nerušily spící 

kamarády. Všechny děti vstávají v 14.00 hodin. 

 14:15 

 děti mohou postupně, jak vstávají, svačit. Pokud je pěkné počasí, odcházíme s dětmi na zahradu 

 16:00 

 do této doby si  všechny děti hrají a postupně odchází domů,  s dětmi se loučíme pozdravem 



 
 
 
 
Režim dne: Motýlci 

7:00 

 v tuto dobu se začínají scházet děti ve třídě „ Motýlci“. Mají možnost poznat a používat hračky, herní 

prvky a pomůcky v mateřské škole. S dětmi se vítáme pozdravem. 

7:45 

 děti ze třídy „Berušky“ odchází a od této chvíle probíhají během celého dopoledne hry a činnosti podle 

volby dětí- spontánní a současně řízené – plánované a organizované učitelkou, jejich náplň a organizace 

je dána Školním vzdělávacím programem naší školy a jednotlivými tematickými plány 

9:00 

 od této chvíle mohou děti svačit  až  do 9:20 hod. 

 9:30 

 ukončení her a úklid hraček, chystání dětí na pobyt venku 

9:50 

 v tuto dobu většinou odcházíme ven, ale pokud je hezké počasí (zejména v letních měsících), chodíme 

ven již dříve. Pobyt venku trávíme na školní zahradě nebo poznáváním  přírody a okolí mateřské školy 

12:00 

 nastává čas oběda, kde podporujeme samostatnost dětí. Samy si nalévají  polévku, pro druhé jídlo si 

chodí k vydávacímu okénku. Po jídle si každý uklidí své místo. 

12:40 

 děti jdou spát, ty, které nespí, si chvilku odpočinou v tuto dobu, od 12:20 hod. také odchází děti po 

obědě domů 

 13:15  

 od této chvíle mohou děti, které neusnuly a jsou již odpočaté vstávat a tiše si hrát, aby nerušily spící 

kamarády 

 14:15 

 děti mohou postupně, jak vstávají, svačit. Pokud je pěkné počasí, odcházíme s dětmi na zahradu 

 16:00 

 do této doby si  všechny děti hrají a postupně odchází domů,  s dětmi se loučíme pozdravem 

 



 
 
 
 
Součástí života mateřské školy jsou tyto tradice: 
 
 
Divadelní představení – snažíme se podle dostupné nabídky navštívit alespoň 5x za rok 
 
Oslava narozenin a svátku – oslavenec dostane dáreček, „hobla“, přání od dětí s obrázky a on jim  
                                                 přinese zdravé pohoštění 
 
Podzimní veselení – ve spolupráci s rodiči a se ZŠ Popice, výroba dýňových strašáků a bramboráčků, 
                                     pohoštění od rodičů z podzimních plodů a při odchodu domů vystavení a  
                                     zapálení strašáků v parku před budovou ZŠ 
 
Pouštění draků – ve spolupráci s rodiči pouštění draků, odměna diplom a mlsání 
 
Pobeseda-vystoupení v sále pro občany 
 
Čertoviny – soutěže na školní zahradě s nadílkou  
 
 
Vánoční besídka- vystoupení dětí s programem, pohoštění od rodičů a dětí a společné čekání  
                               na „Ježíška“ 
 
Zpívání u vánočního stromu-společně ze ZŠ Popice vystoupení a rozdání přání a dárků pro občany 
 
Karneval – děti se obléknou do masek a celé dopoledne si hrají, tancují, soutěží a zpívají 
 
Velikonoční dílna – vyrábění s rodiči a hledání velikonočního vajíčka 
 
Pohádkové odpoledne – plnění úkolů s rodiči na školní zahradě a táborák 
 
Den matek – příprava pohoštění od dětí, krátké vystoupení a rozdání dárků  
 
 
Výlety – polodenní výlety, aby se děti seznámily s okolím svého bydliště: 

na kole – po okolí 
pěšky – Pouzdřanská step- Kolby, návštěva ZŠ Pouzdřany a MŠ Strachotín 
vlakem – Vánoční výstava Rajhrad, výlet do Brna 
autobusem – výlet do ZOO, Strážnice, Lipka Brno, Vyškov 

 
 
Týden plný her – na školní zahradě jsou připraveny sportovní aktivity pro děti- odměna  diplom 
 
 
Rozloučení s předškoláky – u táboráku se s malým dárečkem rozloučíme s dětmi, které odchází do
        školy, přespí se v mateřské škole, kde je plno soutěží a stezka odvahy 
 

 



 
 
2. Charakteristika programu 
 

2.1 Filozofie vzdělávacího programu a dva integrující principy  
 
Náš Školní výchovný program vychází z Kurikula podpory zdraví v MŠ. 
Hlavní cíle: 1. Tvorba podmínek pro tělesnou, duševní a společenskou hodnotu dítěte po dobu
  jeho pobytu v MŠ (podpora současného zdraví) 
  2. Výchova dítěte ke zdravému životnímu stylu, jenž je charakterizován: 
  - návyky a dovednostmi zdravého životního stylu 
  - odolností vůči stresům a zdraví škodícím vlivům, které mohou vést ke zneužití a
  závislostem (podpora budoucího zdraví) 
Tyto cíle se týkají i dospělých ve škole. Učitelé, rodiče a další zúčastnění ve škole podporující zdraví se 
učí úctě ke zdraví podobně jako jejich svěřenci, neboť tento postoj má pro člověka význam ve 
kterémkoliv věku a po celý život. 
 
Základními PRINCIPY jsou: 
1. Respekt k přirozeným lidským potřebám jednotlivce v celku společnosti a světa 
- na základě diagnostiky každého dítěte se snažíme naplňovat potřeby jednotlivých dětí podle 
Maslawovy hierarchie potřeb 
 
 

                                  
 
 
- daří se nám naplňovat potřeby z nižších pater Maslowovy hierarchie, tzn., že děti odpočívají podle 
svých potřeb, nejméně 1/2 hodiny, mají možnost dokončit činnosti podle svého tempa, na WC chodí 
na základě vlastních potřeb… 
- sledujeme individuální a věkové zvláštnosti dětí a vedeme o pokrocích dětí a jejich vývoji záznamy 
- vyvarujeme se všeobecného hodnocení („šikovný, hodný, zlobivý“ atd.) a nahrazujeme je věcnou 
zpětnou vazbou – tzn., že popisujeme činnosti, situace a chování dětí 
 
ZÁMĚRY: 
- podporovat děti více v samostatném řešení problémů 
- záměrné pozorování jednotlivých dětí provádět pravidelně každé 2 měsíce 
- všichni (děti, pedagogové, zaměstnanci školy i rodiče) dodržují dohodnutá pravidla soužití 
 
2. Rozvíjení komunikace a spolupráce 
- při komunikaci s dětmi snižujeme polohu a dodržujeme oční kontakt 
 
ZÁMĚRY: 



- dávat dětem prostor k vlastnímu vyjádření (je víc slyšet děti než učitelku) 
- za spolupráce dětí tvořit název tématu 

2.2 Dlouhodobé záměry rozvoje 

 
 Chceme, aby dítě, které odchází z naší MŠ bylo maximálně rozvinuto na základě svých 
možností a zájmů a to jak po stránce tělesné, psychické, sociální a duchovní. Aby mohlo prožít 
plnohodnotný a smysluplný život ve zdraví na demokratických principech. 
 
Snažíme se, aby bylo předškolní vzdělávání prováděno celostně a pokrývalo všechny oblasti rozvoje 
dětské osobnosti, ve kterých si klademe tyto cíle: 
 
• Biologická – dítě zná svoje tělo a využívá je dle svých možností k dalšímu vývoji motoriky a 
samostatně vykonává běžné denní potřeby. 
 
• Psychické – dítě si uvědomuje svoji identitu, umí vyjádřit své pocity a přání, přiměřeně řeší 
problémy a důvěřuje si. Je schopno se na určitou dobu soustředit. 
 
• Interpersonální – dítě navazuje kamarádské vztahy, je schopno komunikovat bez zábran, 
srozumitelně, umí naslouchat. Dokáže přijmout autoritu cizí osoby. 
 
•Sociálně kulturní – dítě respektuje pravidla, orientuje se v nejbližším okolí, chápe různé sociální role 
 
• Environmentální – dítě vnímá různorodost světa a zaujímá k němu kladný postoj 
 
 
 

3. Neformální kurikulum-podmínky vzdělávání 
 
V této části je uvedena charakteristika podmínek, tak jak jsou v naší MŠ realizovány. Zjištění se opírají 
o výsledky evaluace minulého školního vzdělávacího programu (2010 – 2013). Objevují se záměry, jak 
podmínky zlepšit a tak zlepšit úroveň vzdělávání. 
 
 

3.1 Učitelka podporující zdraví 
 
-  svým životním stylem se snažíme jít dětem příkladem 
-  využíváme dalšího vzdělávání k rozšiřování poznatků v oblasti pedagogické, psychologické, 

ale i oblasti rozvoje zdravého životního stylu 
-  nebýt středem všeho dění, ale být s nimi a mezi nimi 
- při vzdělávacích činnostech využívat nových přístupů a metod tak, abychom byli partnerem dětí 
 
 
ZÁMĚR: 
- učit se lépe motivovat činnosti, které děti chtějí dělat 
-využívat pozitivní komunikaci-nepoužívat zápory 
 

 
3.2 Věkově smíšené třídy 
 
-  uvědomujeme si důležitou roli MŠ při socializaci dítěte zejména v dnešní době, kdy jsou 

v rodině pouze jedno až dvě děti a zpravidla jsou rodiny jednogenerační 



-  na přání rodičů jsou třídy nesmíšené 
-  věnovat pozornost pozorování a poznávání individuálních předpokladů každého dítěte 
 
ZÁMĚRY: 
- vést starší děti k pomoci dětem mladším 
- umožnit mladším dětem napodobovat a pozorovat starší děti při činnostech a tak motivovat  
   jejich zájem o budoucí úkoly 
-zapojení všech dětí do úklidu třídy 
 

 
3.3 Rytmický řád života a dne 
 
-  děti přichází do MŠ podle potřeb rodiny 
-  řízené činnosti organizujeme skupinově nebo individuálně 
-  umožňujeme dětem vzít si oblíbenou hračku z domu do MŠ 
-  dostatek příležitostí k spontánnímu pohybu a spontánní hře 
 
ZÁMĚRY: 
 - zabezpečit dostatečnou délku pobytu dětí venku (nejméně 2 hodiny) 
- zařazovat řízené činnosti při pobytu venku 
 
 

3.4 Tělesná pohoda a volný pohyb 
 
-  děti se mohou volně pohybovat v prostorách MŠ 
-  využíváme dostatečný pobyt na zahradě 
-  pravidelné střídání činností a odpočinku 
 
ZÁMĚRY: 
- zařazovat více dechová cvičení 
- zařazovat řízené činnosti na rozvíjení pohybových dovedností 
 
 

3.5 Zdravá výživa 
 
-  děti mají dostatek času ke stolování 
-  zajišťujeme pitný režim 
 
ZÁMĚRY: 
- preferovat samostatnost dětí 
- zařazovat cereální pečivo 
- snažit se ochutnat neznámé jídlo, které rodiče nevaří 
 

 
3.6 Spontánní hra 
 
-  děti mají hračky na dohled i na dosah, jsou podnětné, funkční 
-  dáváme přednost variabilním hrám i hračkám, které podněcují fantazii a tvořivost dětí a 

přírodním materiálům 
-  neukončujeme hru násilně, její trvání je věcí dítěte, dáváme prostor k ukončení her 
 



 
 
ZÁMĚRY: 
- vyhýbat se jakékoli manipulaci s dítětem 
- vytvořit více herních i pracovních koutů 
-zajistit materiál pro experiment (lupy, písek, mikroskop) 
 
 

3.7 Podnětné věcné prostředí 
 
-  velikost nábytku odpovídá různým věkovým skupinám 
-  výzdoba třídy dětskými výtvory odpovídá probíraným tématům 
 
ZÁMĚRY: 
- školní zahradu vybavit dřevěnými prvky a hračkami, aby umožňovala různorodé činnosti 
- zařazovat práci s počítačem  
- snažit se dodržovat úklid a pořádek v hračkách 
 
 

3.8 Bezpečné sociální prostředí 
 
-  v MŠ panují partnerské vztahy na základě úcty mezi všemi (děti – učitelky, zaměstnanci – 

rodiče, učitelky – ostatní zaměstnanci) 
-  MŠ je otevřena jak rodičům, tak ostatním partnerům 
-  dospělí v MŠ jdou příkladem dětem svým chováním 
-  na třídách jsou vytvořena pravidla soužití 
 
ZÁMĚRY: 
- snažit se vyřešit agresivitu mezi dětmi 
 
 

3.9 Participativní a týmové vedení 
 
-  každý zná své kompetence 
-  dospělí, ví, že jsou tu pro děti 
-  problémy řešíme včas 
 
Ředitelka: 
-  respektuje názory a náměty svých spolupracovníků 
-  vytváří podmínky pro další studium 
-  je spravedlivá v hodnocení lidí a oceňování jejich výsledků 
 
ZÁMĚRY: 
- paní učitelky si určí společná pravidla u dětí 
-vypracovat informační systém-stránky na internetu 

-společné plánování s rodiči na třídních schůzkách konzultačních hodinách3.10 Partnerské vztahy 
s rodiči 
 
-  rodiče využívají adaptační program 
-  při zjištěných problémech dítěte konzultujeme s rodiči společný nebo individuální přístup 
-  upozorňujeme rodiče na problémy se školní zralostí 



 
ZÁMĚRY: 
- poskytovat a nabízet rodičům odbornou literaturu a časopisy k danému tématu 
- informovat o činnosti školy na internetových stránkách 
- seznamovat rodiče s výsledkem testu „Předcházíme poruchám učení“ (listopad) a domluvit se na 
společném postupu 
- vstupování rodičů do tříd a zapojení do hry dětí 
 
 

 
 
 
 
3.11 Spolupráce MŠ a ZŠ 
 
-  pořádáme schůzku s učitelkou ze ZŠ pro rodiče dětí, které budou odcházet do ZŠ 
-  ve spolupráci s učitelkou ZŠ organizujeme společná divadelní představení 
-  navštěvujeme s dětmi ZŠ Pouzdřany a Popice 
-  děláme s dětmi testy „předcházíme poruchám učení“ 
 
ZÁMĚRY: 
- připravovat častější setkání mezi dětmi z MŠ a ZŠ společné akce a hry ve třídě  
- využívat profesních dovedností rodičů a občanů 
 

 
3.12 Začlenění MŠ do života obce 
 
-  posilujeme kulturní a společenské tradice v obci 
-  snažíme se prezentovat a obhájit své potřeby 
-             zapojujeme se do života obce (vítání občánků, vánoční zpívání, masopust…) 
-  seznamujeme děti pomocí exkurzí (OÚ, vinařství, knihovna) s některými místy v obci a okolí 
 
ZÁMĚRY: 
- zaměřit vzdělávací činnost na významná místa v obci 
 
 

 
 
 
 
4. Formální kurikulum 
 
4.1 Téma „SPOLEČNĚ VŠECHNO ZVLÁDNEME“ 
 
Téma se shoduje s filozofií podpory zdraví v MŠ a jeho ústřední myšlenka nás provází všemi 
podtématy a tematickými částmi, vypracovávanými písemně na třídách v tzv. TŘÍDNÍM KURIKULU. 
Obsah vzdělávání je plánován na tři roky – konkrétní kompetence naplňované v příslušném roce jsou 
uvedeny v Ročním plánu. Jsou chápány jako prioritní, jimiž se budeme v daném roce zabývat hlouběji. 



Rozvíjeny jsou však všechny kompetence prostřednictvím neformálního kurikula a v souvislosti 
s individualizací vzdělávání na základě poznávání dětí a vedení záznamů o jejich vývoji. 
 
 

4.2 Podtéma 
 
Vzdělávací obsah je uspořádán do 5 podtémat, která byla odvozena z pěti oblastí, vyplývajících 
z přirozených úrovní, na nichž probíhají životní projevy člověka. Jde v podstatě o pět obecných 
okruhů, které zasahují všechny oblasti vzdělávání včetně kompetencí, kterých by mělo dosáhnout 
dítě odcházející z naší MŠ, na základě svých možností. 
Hlediska identita, společenství, příroda, aktivita, zdravý životní styl vymezí učební nabídku a 
charakterizují smysl a obsah jednotlivých podtémat. V rámci daného podtématu budeme dětem 
vytvářet příležitosti, využívat situace, navozovat události a připravovat takovou vzdělávací nabídku, 
která se k příslušným hlediskům vztahuje. 
 
 

 
 
 
1. podtéma: „Vím, kdo jsem a kam patřím“ 
 
Obsah - poznávat činnosti a život dítěte, seznamování s tělem a rozlišování pohlaví, poznávání částí 

těla jeho funkce, události spojené s uvědomováním a prožíváním své identity a osobních 
rolí, které dítě prožívá, se kterými se setkává nebo může setkat v budoucnu 

 
KOMPETENCE 
1/1 Má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích. 
2/4 Chápe, že když je člověk nemocen (krátkodobě, dlouhodobě, akutně, chronicky), nemůže dělat 
řadu věcí, které dělá rád a které patří k jeho životu. 
3/4 Umí se citově vyrovnat s novými situacemi v rámci běžného života dítěte svého věku. 
3/7 Nemá obavu ze změny, přijímá ji jako běžnou součást života. 
4/1 Má vytvořeny základní návyky sebeobsluhy a osobní hygieny. 
4/2 Dovede označit svoje potřeby (tělesné, psychické, sociální, etické) a přizpůsobit jim své chování. 
5/1 Poznáváním sebe sama vytváří pravdivý obraz osobě, své identitě, vlastnostech (temperament), 
sklonech a schopnostech. 
5/3 Chápe, že tělesná aktivita, zdravá výživa, spánek a odpočinek přispívají k dobré náladě a 
spokojenosti. 
 
 

 
 
2. podtéma „Umím žít mezi ostatními“ 
 
Obsah: události a děje spojené s prožíváním a zvládáním dějů a změn ve společenstvích, ve kterých 

dítě žije (MŠ, rodina), seznámení s profesemi, tolerance vůči jakékoliv odlišnosti 
 
KOMPETENCE 
1/7 Uvědomuje si, že lidé jsou různí a liší se podle řady znaků (pohlaví, věku, jazyka, kultury, etnika, 
rasy, náboženství, sociálního zázemí, životní úrovně). 



3/2 Ví, že když řešení problému přesahuje jeho síly, má se obrátit o pomoc na osobu ze svého 
nejbližšího okolí. 
4/6 Umí vyjádřit, co se mu líbí, co ne, a vysvětlit proč. 
5/2 Snaží se ovládat intenzitu emocí, které by škodily jemu nebo okolí. 
5/4 Chápe, že lidé mají různé pocity, emoce a city. Dovede je rozpoznat a pojmenovat. 
5/6 Komunikuje, dokáže se dohodnout i v případě problémové situace. 
5/8 Dovede požádat o pomoc, když je v nouzi. 
6/1 Má vytvořené základní návyky společenského chování. 
6/2 Je ochotno vysvětlovat svůj názor i naslouchat druhým. 
6/3 Dovede se vyjádřit a domluvit s dětmi a s dospělými. 
6/4 Je schopno elementární spolupráce ve dvojicích ve skupině. 
7/2 Prožívá vztah k lidem, sounáležitost s různým společenstvím. 
7/4 Uvědomuje si, že každý má nějaká práva a povinnosti. 
7/5 U druhých respektuje a toleruje potřeby a individuálně odlišné způsoby jejich uspokojování. 
 
 

 
 
3. podtéma: „Poznávám svět“ 
 
Obsah - události spojené s přírodními ději a společenskými jevy zaměřené na poznávání jejich 

podstaty i dopadu na prostředí a obyvatelé, kteří v něm žijí 
 
 
KOMPETENCE 
1/5 Má zájem pochopit jevy kolem sebe v jejich souvislostech, dovede se ptát. 
3/1 Je zvídavé, má touhu poznávat. 
3/3 Rozvíjí své poznávací funkce. 
4/4 V běžných životních situacích předvídá následky a přijímá konkrétní důsledky svých činů, svého 
chování. 
5/5 Dovede sdělovat události a příhody, které se mu staly. 
7/1 Chce poznávat své okolí, svět. 
7/6 Má zájem pochopit jevy kolem sebe, ptá se. 
 
 

 
 
 
 
 
4. podtéma: „Vytvářím svět kolem sebe“ 
 
Obsah - události, při nichž vznikají záměrné aktivity ovlivňující životní prostředí i komunitu, ve 

kterých děti žijí, třídění a zpracování odpadového materiálu 
 
KOMPETENCE 
1/4 Rozlišuje lidské aktivity na ty, které mohou zdraví člověka/přírody podporovat a ty, které mohou 
zdraví poškozovat. 
2/5 Podporuje konkrétními činnostmi vlastní zdraví i zdraví ostatních/přírody. 



3/5 K problémům přistupuje aktivně, organizuje své činnosti, nečeká, až jeho problémy bude řešit 
někdo jiný. 
3/6 Řeší jednoduché problémy, má představu o tom, že většinu problémů může řešit více způsoby. 
4/5 Dovede vyvinout úsilí, pokud chápe smysl své činnosti, vytrvá u ní, dokončuje ji. 
5/7 Má zvnitřněnou potřebu řádu, aktivně se podílí na tvorbě pravidel, přijatá pravidla se snaží plnit. 
5/9 Dovede zvládnout jednoduché zátěže a překážky. 
6/5 Chová se vstřícně a nabízí pomoc tam, kde vidí, že je třeba. 
6/6 Chápe, že svým chováním a skutky nemá omezovat druhého, dbát pravidel soužití. 
6/7 Uvědomuje si, že svým chováním, může spoluvytvářet prostředí pohody. 
7/3 Chová se vstřícně a je ochotné pomoci tam, kde je třeba, zvládá jednoduché činnosti v péči o 
nejbližší prostředí a potřeby druhých. 
7/7 Prožívá vztah k přírodě, sounáležitost s přírodou neživou i živou. 
7/8 Ochraňuje přírodu, cítí k ní odpovědnost a úmyslně ji nepoškozuje. 
 
 
 
 
 
 

5. podtéma: „Žiji zdravě“ 
 
Obsah - události spojené s vytvořením zdravého životního stylu, osvojování zdravých životních 

návyků 
 
KOMPETENCE 
1/2  Vnímá, že člověk může mít potíže se zdravím tělesným, ale také duševním a že tyto potíže spolu 
mohou souviset. 
1/3 Rozumí tomu, že způsob, jakým se člověk chová a žije, má vliv, špatná nebo dobrý, na jeho zdraví. 
1/6 Má vytvořenu představu o pojmu závislost a o věcech, které ničí zdraví a zkracují život člověka 
(cigarety, alkohol, drogy, hry na automatech). 
2/1 Vnímá, že všechno na světě má vztah ke zdraví, buď ho podporuje, nebo poškozuje. 
2/2 Rozlišuje dobro a zlo a dovede obě etické kategorie vidět ve vztahu ke zdraví. 
2/3 Chápe, že zdraví není samozřejmostí a musí je chránit. 
2/6 Má vytvořenu představu o zdravé životosprávě. 
4/3 Odhaduje rizika ohrožující jeho zdraví a bezpečnost. 
 
 
 
 

 
 
4.3 Tematické části 
 
Plánování ve třídě musí vycházet z diagnostiky dítěte a zpětné vazby předcházející tematické části. Je 
vedeno písemně. 
 
Plánování a realizace tematických částí jsou prováděny podle následujících zásad: 
- časové období jednotlivých tematických částí je odvozeno od náročnosti tématu a zpětné vazby 
dosažených výsledků práce s dětmi 
- kompetence a dílčí cíle jednotlivých oblastí tematické části plánují učitelky v MŠ společně na základě 
cílů Ročního plánu, přičemž vychází z 1. tabulky kurikula PZMŠ 



- plánované činnosti jednotlivých oblastí vychází z podmínek třídy, měly by nést znaky prožitkového 
učení (spontaneita, objevnost, komunikativnost, prostor pro aktivitu a tvořivost) a připravují je 
společně učitelky 
- k preferovaným činnostem patří spontánní hra, experimentace, výlety, exkurze, práce 
s encyklopediemi, třídění odpadu, ruční práce s přírodním a odpadovým materiálem 
- učitelky myslí na to, že nejlépe se děti učí od sebe navzájem, takže kdykoli to situace umožňuje, 
dávají tomuto učení prostor 

 
5. Evaluace 
  
Systematický, plánovitý a cíleně řízený proces hodnocení a posuzování sledovaných jevů, s cílem 
jejich dalšího rozvoje. 
 
Technický sběr dat pro hodnocení: 

- rozhovor 
- dotazník 
- analýza dokumentů 
- analýza výsledků činností dětí (pracovní listy, kresby) 
- testování (předcházíme poruchám učení) 
- pozorování 
- hospitace 

 
Oblasti vnitřní evaluace, časové rozvržení, zodpovědnost a nástroje hodnocení 
 
Hodnocení podmínek vzdělávání 
-po každé tematické části hodnocení toho, zda podmínky pro naplňování stanovených cílů byly 
dostatečné  
                                    Kdo: všechny učitelky 
                                    Jak: písemně do plánů 
 
-1x ročně vyhodnocení, jak se daří naplňovat cíle pro jejich zlepšování, které jsme si stanovili pro 
školní rok 
                                    Kdo: všechny učitelky 
                                    Jak: písemně do formuláře pro vyhodnocení 
 
-průběžná kontrola podmínek pro zajištění zdraví a bezpečnosti dětí 
                                    Kdo: učitelky, školnice, ředitelka 
                                   Jak: v rámci kontrolní činnosti 
 
-jednou za tři roky hodnocení principů a zásad podpory zdraví  
                                    Kdo: všichni zaměstnanci 
                                    Jak: písemně v příslušných tabulkách nástroje INDI 
 
Hodnocení vzdělávacích procesů 
-denní sebereflexe pedagogů, zamyšlení nad účinností použitých metod a forem práce 
                                     Kdo: všechny učitelky 
                                     Jak: zamyšlení, rozhovor s kolegyní… 
-po skončení tematické části zhodnotí učitelky písemně do formulářů účinnost použitých metod a 
forem práce (komunikace a prožitkové učení) 

Kdo: všechny učitelky 
Jak: písemně do formuláře pro vyhodnocení  



-1x ročně písemné sebehodnocení pedagogů směrem ke kritériím stanoveným v ročním plánu 
(prožitkové učení, komunikace, plánování, diagnostika) 
   Kdo: všechny učitelky 
   Jak: písemně do formuláře pro vyhodnocení  
-pravidelné hospitace 
   Kdo: ředitelka, učitelky 
   Jak: se zaměřením na okruhy stanovené v ročním plánu 
 
 
Hodnocení výsledků vzdělávání 
- průběžné vedení portfolia dítěte 
   Kdo: všechny učitelky 

Jak: zakládání prací dítěte (pracovní listy, diagnosticky významné kresby) 
označených datem vzniku, případně komentářem učitelky 

- průběžné sledování vývoje dětí 
   Kdo: všechny učitelky 

Jak: záměrné pozorování učitelkou, v souvislosti s realizovanou tematickou 
částí, nejméně  1x měsíčně písemný záznam 

- vyhodnocení úrovně školní zralosti u předškoláků (do ledna), projednání s rodiči, případný návrh na 
odklad školní docházky 
   Kdo: učitelka předškolních dětí 
   Jak: záznam do „Předcházíme poruchám učení“ 
- 1x ročně hodnotí učitelky, na základě záznamů o dětech, naplňování kompetencí podle ukazatelů 
dosaženého vzdělání, úroveň dovedností a vědomostí dětí odcházejících do základní školy a 
hodnocení naplnění cílů Individuálních vzdělávacích plánů pro děti se speciálními vzdělávacími 
potřebami 
   Kdo: všechny učitelky 
   Jak: Diagnostik školní zralosti (Bednářová, Šmardová) 
 
OBLASTI VNĚJŠÍ EVALUACE 
- Zákonní zástupci dětí 

- zpracování podnětů a připomínek vhozených do schránky důvěry, nebo doručených 
osobně, písemně nebo elektronicky 
  Kdo: ředitelka, učitelky, pedagogická rada 
- zpracování výsledků dotazníkového šetření 
  Kdo: ředitelka, učitelky 
  Kdy: nejméně jednou za 3 školní roky 

 
 
- Česká školní inspekce 
- Zřizovatel 
- Další kontrolní orgány 
 


