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A. NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA 

1. Identifikační údaje 

Název školy: Mateřská škola Újezd u Rosic, příspěvková organizace, okres Brno-venkov 

Právní forma: příspěvková organizace 

IČO: 70 99 37 34 

Identifikátor školy: 600 109 763 

IZO MŠ: 107 604 248 

IZO ŠJ: 103 091 963 

Zřizovatel školy: obec Újezd u Rosic 

Ředitelka školy: Marcela Onderková 

Kapacita školy: 30 dětí 

Telefon školy: 721 249 946 

E-mailová adresa: matskola@ujezdurosic.cz 

Zpracoval: Onderková, Jochová 

Platnost: 1. 9. 2022 – 31. 8. 2025 

Název programu: ŠVP PV – U nás na venkově 

Č. J. 4/22 

2. Obecná charakteristika 

Provoz mateřské školy byl zahájen v září roku 1979. Mateřská škola je umístěna v adaptované 

budově bývalé malotřídní škole, jejíž základní kámen byl položen v roce 1889. Během 40 let 

provozu mateřské školy bylo provedeno několik modernizací zabezpečených zřizovatelem – 

napojení na obecní vodovod, plynofikace, rekonstrukce školní kuchyně, výměna oken, 

připojení odpadního systému k obecní kanalizaci. Také byly provedeny opravy sociálního 

zařízení pro děti, výměna dětského nábytku ve třídě, výměna podlahových krytin ve třídě a 

šatně dětí, rekonstrukce osvětlení ve většině prostor mateřské školy, které byly hrazeny z 

rozpočtu mateřské školy i rozpočtu obce. 

 

Mateřská škola je od září roku 2022 dvoutřídní. Rozdělena na třídu předškolních dětí (koníčci) 

a mladších dětí (hříbátka). Z odpočinkové místnosti pro děti se vytvořila samostatná třída 

s novým sociálním zařízením odpovídajícím hygienickým normám. Byla také vybavena 

nábytkem a didaktickými pomůckami. Vznikly dvě samostatné třídy. Děti se spojují pouze 

v době obědu ve třídě mladších dětí. Děti mají k dispozici šatnu se skříňkami na uložení oděvů, 

hygienické zařízení s umyvadly, sprchovým koutem a WC. 

mailto:matskola@ujezdurosic.cz
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Strava pro děti i zaměstnance se připravuje ve vlastní školní kuchyni mateřské školy. 

Budova mateřské školy stojí na okraji vesnice, která je obklopena lesy a poli. Děti mají možnost 

celoročních her a procházek v lesních zákoutích, na lukách, v prostředí přírodního hřiště za 

vesnicí nebo sportovního hřiště u mateřské školy, v okolí rybníka a přehrady. V sousedních 

vesnicích je několik zemědělských farem, ve kterých se děti mohou seznamovat se zvířaty a 

jejich prostředím. 

 

Od září roku 2022 se MŠ zapojuje do projektů „Celé Česko čte dětem“, „Se Sokolem do 

života“, „Metoda dobrého startu“ a využíváme Šablony pro MŠ Újezd u Rosic. Více  

o projektech na https://www.msujezdurosic.com/programs. 

Pedagogickou činnost zajišťuje ředitelka a 3 učitelky všechny plně kvalifikované. Provozní 

zaměstnanci jsou 2.  

 

Mateřská škola je zaměřena na všeobecný harmonický rozvoj všech osobností dítěte a využívá 

částečně prvky programu „Začít Spolu“. 

 

B. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 

1. Věcné podmínky 

Třída je vybavena moderním nábytkem, ve kterém jsou umístěny hračky, učební pomůcky  

a výtvarný materiál. Tyto jsou volně přístupné dětem dle dohodnutých pravidel. Ve třídách 

jsou různé tematické koutky – využíváme částečně prvky vzdělávacího programu „Začít spolu“ 

– třída je rozdělena do tematických koutků: 

 Ateliér – je umístěn u okna, pomůcky pro výtvarné a pracovní činnosti jsou dětem 

snadno dostupné. Výtvarné a pracovní činnosti dětem poskytují radost, prožitek, rozvíjí 

jemnou motoriku, hmat a zrakovou percepci. Je podporována koordinace oko – ruka. 

 Knihy a písmena – toto centrum je zaměřeno na předčtenářskou gramotnost. Děti zde 

mají možnost vnímat mluvenou a psanou podobu písma. Manipulují s knihou  

i písmeny, která postupně rozeznávají na základě tvaru. Knihovna slouží k podchycení 

zájmu o literaturu 

 Kostky – toto dostatečně velké centrum je umístěno tam, kde není velký provoz, aby 

nedocházelo k poničení staveb. Děti zde mají prostor pro sebevyjádření, rozvoj 

představivosti, fantazie a tvořivosti. 
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 Domácnost – je zařízený kuchyňský kout. Děti se zde učí samostatnosti, 

sebeobslužným návykům a dovednostem 

 Pokusy a objevy – tato část třídy slouží k různým pozorováním, k objevování,  

k pokusům a k pěstování rostlin. Je zde umístěn koutek živé i neživé přírody. Děti mají 

možnost poznávat přírodní materiály. 

 Manipulační a stolní hry – centrum je zaměřeno na rozvoj jemné motoriky, koordinaci 

oko – ruka. Děti zde mají k dispozici různé skládačky, drobné stavebnice a společenské 

hry, při kterých se učí dodržování pravidel, sebeovládání a rozvíjení dovednosti 

spolupracovat. Manipulace s drobnými předměty slouží k rozvoji jemné motoriky, 

fantazie a trpělivosti. 

 Komunikační kruh – prostor pro ranní přivítání a seznamování  

s denním programem. Slouží také k evokaci, reflexi a komunikaci dětí…Zde je i 

místo pro pohyb dětí. 

 Dílna – je pracovně – technicky zaměřené centrum, kde mají děti možnost pracovat  

s různým materiálem a nástroji. Děti zde získávají dovednosti a kladný vztah  

k manuálním činnostem 

 Hudba – děti zde mají k dispozici rytmicko – melodické nástroje. Spojením řeči, písně, 

melodie, pohybu a hry získávají první hudební zážitky. Na hudbě se aktivně podílejí. 

Třídy jsou vybaveny audio technikou a hudebními nástroji pro učitelky.  

 Relaxace – prostor, kde mohou děti nerušeně odpočívat i během volné hry ostatních 

dětí 

 Dramatika – probíhají zde především napodobivé a námětové hry. Děti se učí různým 

sociálním rolím, rozvíjejí své schopnosti zvládat různé situace a chápat je. Mají  

k dispozici různé převleky, loutky, maňásky a jednotlivé pomůcky pro námětové hry. 

 

Stolečky a židličky ve třídě jsou různých výšek dle hygienických požadavků. Děti se zde 

stravují a mají tu prostor pro výtvarné tvoření a pracovní činnosti, stolní hry, prohlížení knih, 

sledování pohádek či naučných filmů na DVD. Vybavení hračkami je přiměřené věku dětí – 

konstruktivní stavebnice, auta, dřevěné kostky, kočárky a panenky, didaktické hry a hlavolamy, 

stolní hry, puzzle, dřevěné hračky, dětské knihy a časopisy, tělocvičné nářadí, výtvarný  

a obrazový materiál. Každá třída je vybavena dětskými lehátky. Mateřská škola vlastní své 

ložní prádlo, které rodič jako pomoc mateřské škole pravidelně perou. Děti mají své vlastní 

ručníky. 
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Pro potřeby mateřské školy a školní jídelny je v kanceláři umístěn PC s tiskárnou. 

Prostory mateřské školy se snažíme vybavit tak, aby působily příjemně. Na výzdobě se aktivně 

podílí děti svými výtvory a pravidelně je podle situací obměňujeme. Hygienické a bezpečnostní 

požadavky se realizují podle vnitřních předpisů mateřské školy. 

 

Další záměry ke zlepšování podmínek: 

 Vytvořit na školní zahradě záhonky, o které by se děti aktivně starali 

2. Životospráva 

Dětem je zajišťována plnohodnotná a vyvážená strava, které zohledňuje místní zvyklosti, ale 

také dětem nabízí nové zdravé stravování. Skladba jídelníčku je vyhodnocována dle daného 

spotřebního koše. Děti dostávají pravidelně čerstvou zeleninu a ovoce. Je dodržována zdravá 

technologie přípravy pokrmů a nápojů. Děti do jídla nenutíme, ale vedeme je k výběru alespoň 

části jídla a ochutnávce, stejně tak k volbě velikosti porce. U dětí s adaptačními obtížemi se 

domlouváme s rodiči na stravovacích postupech a pitném režimu. Pokud je u dítěte nutné 

dodržovat nějaká dietní pravidla, nosí rodiče pro dítě zvláštní stravu.  

 

Dětem je po celý den zajištěn pitný režim. Děti mají volně přístupnou nádobu s čistou vodou  

a nádobu s jiným nápojem (čaj, ředěné ovocné nápoje s vitamíny). Děti jsou k pití vybízeny, 

dokud si neosvojí dodržování pitného režimu. V letních měsících mají děti k dispozici i nápoj 

při pobytu venku. 

 

Děti jsou záměrně vedeny ke klidnému stolování s dodržováním pravidel slušného chování.  

Stanovený režim dne a denní program je doporučená časová osa, které se může upravit podle 

individuálních potřeb dětí a aktuálních akcí školy. 

 

 

 

3. Psychosociální podmínky 

Spontánní hra 

Hra je základní formou a nejpřirozenější aktivitou dětí předškolního věku, snažíme  

se uspokojovat ve hrách jejich potřebu. Hra musí být pro děti radostnou činností. Všechny 

hračky jsou volně přístupné, jsou umístěné v regálech a policích ve výšce očí dětí. Pro hru 
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máme dostatek hraček, ale některé jsou opotřebované. Nechybí nám ani hračky  

na zahradu a pískoviště. 

 

Ve třídách máme herní kouty – Pokusy a objevy, Domácnost, Manipulativa a stolní hry, Pohyb 

a relaxace, Knihy a písmena, Hudba, Ateliér, Dramatika, Kostky. Další herní kouty 

umožňujeme dětem vytvářet podle momentální situace. V koutech máme vytvořená pravidla. 

 

Všechna centra aktivit respektují 4 zásady: 

1) Činnost dělají děti bez přímého vedení učitelkou – samostatně 

2) Činnost umožňuje dětem spolupracovat 

3) Činnost dětem umožňuje volit vlastní postup, samy objevují jednotlivé kroky řešení úkolů 

4) K činnosti si sami volí pomůcky, materiály. Samy si potřebné materiály přichystají i uklidí 

 

Hru využíváme k pozorování dětí, případně pomoc pro děti, které si ji sami vyžádají. 

Umožňujeme dětem nechávat rozehranou hru i více dnů. Chceme, aby děti měly dostatek 

podnětů ke hrám, a snažíme se v rámci možností obohacovat, doplňovat  

a obměňovat hračky, pomůcky i materiál ke hrám. Hru neukončujeme násilně, ukončení hry 

oznamujeme dětem dopředu dostatečně dlouhou dobu pomocí písní.  

 

Tělesná pohoda a volný pohyb 

 

Pobyt venku je zajišťován každodenně. Výjimku tvoří krajně nepříznivé povětrnostní 

podmínky – déšť, silný vítr, mlha, mráz pod -10˚C. Délku pobytu venku přizpůsobujeme 

počasí. Umožňujeme dětem v největší možné míře pohybové vyžití. Denně realizujeme 

cvičební chvilky, pohybové hry a jiné pohybové činnosti. Po obědě děti odpočívají minimálně 

45 minut. Po této době nespící děti vstávají a mají klidové činnosti tak, aby nerušily děti, které 

spánek potřebují. 

 

Pohybové aktivity zařazujeme denně – využíváme míče, kruhy, stuhy, lavičky, balanční míče  

i vybavení školní zahrady. Omezujeme dlouhé sezení u stolečků.  Nepoměřujeme výkony dětí. 

Při vhodném počasí zařazujeme většinu činností venku. Děti mají možnost volby oblékání  

a svlékání podle pocitu tepla – chladu. 

 

Děti používají WC podle svých potřeb, samostatně splachují, mají zajištěné soukromí. 

Respektujeme individuální potřebu spánku jednotlivých dětí. 
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Při pobytu venku využíváme školní zahradu, která je vybavena zahradními prvky, krytým 

pískovištěm, skluzavkou, houpačkami a prolézačkami. V zimě využíváme pekáče na sjezd 

z kopce.  Pořídili jsme koloběžky. Děti vedeme ke sportu i s projektem Se Sokolem do života. 

 

Další záměry ke zlepšování podmínek: 

 Zlepšit podmínky pro zajištění pohybových aktivit ve třídě  

 Zlepšit vybavenost hřiště u MŠ a zajistit se zřizovatelem, aby bylo přístupné pouze pro 

účely MŠ 

 

Bezpečné sociální prostředí 

 

V naší mateřské škole je klidná příznivá atmosféra. Usilujeme o vytváření pozitivního  

a podnětného prostředí, které dětem poskytne dostatek prostoru pro jejich všestranný rozvoj. 

Děti mají právo vyjádřit svůj názor. Respektujeme individuální potřeby dětí a snažíme se  

o jejich trvalé uspokojení. Umožňujeme postupnou adaptaci. Často děti oceňujeme, 

vyzdvihujeme a chválíme každý úspěch dítěte. 

 

Denně zařazujeme komunitní kruh s otevřenou diskuzí pro vyjádření svého názoru k tématům. 

Společně vytváříme pravidla soužití, která máme graficky znázorněná:  

 Srdíčkové pravidlo – máme se rádi 

 Talířkové pravidlo – základy slušného stolování, správně používat příbor   

 Kapičkové pravidlo – dodržování hygienických návyků  

 Šnečkové pravidlo – chodíme pomalu (dbáme na bezpečnost) 

 Pusinkové pravidlo – zdravíme se, umíme poděkovat, poprosit  

 Odpočinkové pravidlo – respektování klidu na lůžku 

 Hračkové pravidlo – na hračky jsme opatrní, uklízíme 

 

Pro soukromí dětí jsou na všech WC přepážky. Minimalizujeme spojování dětí. Děti mohou se 

svými rodiči prožívat různé aktivity v mateřské škole (vánoční slavnost, Pasování předškoláků, 

Slavnostní ukončení školního roku, edukační skupinky předškoláků …) 

                                                               

V naší mateřské škole mají formy, metody a prostředky práce charakter hry, zábavy  

a zájmových činností. Jsou založeny na přímých zážitcích dětí, na tradicích, na vyváženosti 

spontánních a řízených činností v menších či větších skupinách, nebo individuálně. 

Preferujeme prožitkové učení. 



Mateřská škola Újezd u Rosic, příspěvková organizace, okres Brno-venkov 

 9 

 

K všestrannému rozvoji dítěte využíváme kooperativní hry, kreslení, malování, stříhání, lepení, 

vycházky, exkurze, výlety, práce s přírodninami a s různorodým materiálem, zpěv, tanec, 

pohybové aktivity, dramatizace, loutkové divadlo, maňásky, práce s encyklopediemi, poslech 

četby, hudby, ranní, komunitní, diskusní kruh a také tradice MŠ:  

 Narozeniny dětí 

 Slavnost sv. Martina – průvod obcí s lampiony 

 Mikulášské hraní s nadílkou 

 Návštěva ZŠ Zbraslav 

 Vánoční slavnost 

 Masopustní rej 

 Den matek 

 Den otců 

 Hledání pokladu 

 Čarodějnický den 

 Krojovaný den hudby v Újezdě 

 Slavnostní rozloučení s předškoláky, pasování apod. 

4. Organizace 

Vnitřní režim 

 

V naší mateřské škole působí 2 třídy s celkovou maximální kapacitou 30 dětí. Naší snahou je, 

aby všechny třídy byly rovnocenné náplní, vybavením, přizpůsobující se aktuálním potřebám 

tak, aby mohly děti prožívat stejné zážitky, pracovat se všemi hračkami, využívat všechny 

prostory, společně s celou MŠ zažívat společné vjemy. Pro zkvalitnění péče o předškolní děti 

je vytvořena třída pro předškolní děti. Organizačním uspořádáním školy se podrobně zabývá 

školní řád, organizační řád, provozní řád, řád jídelny a kuchyně. 

 

Máme volný režim, učitelka reaguje na momentální situace, stanovená je pouze doba jídla. Děti 

mají vytvořené podmínky k odpočinku i v průběhu dne. Dbáme na vyváženost řízených  

a spontánních činností, také klidových a pohybových činností. Reagujeme na individuální 

potřeby dětí, dbáme na soukromí dětí. Rodiče mohou děti přivádět i v průběhu dne po 

předchozí dohodě. Mateřská škola je v průběhu dne z bezpečnostních důvodů uzamčena 

(odemykáme na zazvonění). 
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Denní činnost vychází z třídního vzdělávacího programu na základě zájmu dětí. Každý den 

zařazujeme ranní kruh s pozdravem, pohybové aktivity, pobyt venku a odpočinek. Organizace 

povinného předškolního vzdělávání je zařazena v době od 8:00 do 12:00. 

 

Denní činnost: 

6.45 – 8.50 – hry podle volby dětí, částečně řízené a řízené činnosti (vzdělávací nabídka   

dle témat, postupné přicházení dětí do 8:15) 

      8.50 – 9.10 – dopolední svačinka 

      9.10 – 9.30 – dokončování ranních činností 

      9.30 – 11. 30 – příprava na pobyt venku, pobyt venku 

     11.30 – 12.20 – převlékání, hygiena, oběd 

     12.20 – 14.00 – příprava na odpočinek, odpočinek, náhradní aktivity 

     14.00 – 14.20 – hygiena, odpolední svačinka 

     14.20 – 16.15 – hry podle volby dětí, individuální práce s dětmi 

5. Týmové řízení, personální zajištění a pedagogické zajištění 

Řízení školy 

 

Práce všech zaměstnanců vychází z jasně vymezených povinností a pravidel. Ředitelka 

respektuje názor všech zaměstnanců a vede je k spolurozhodování o otázkách MŠ. Ředitelka 

si uvědomuje důležitost předškolního vzdělávání a náročnost práce učitelek. Činnost mateřské 

školy koordinuje na základě spolupráce s učitelkami i správními zaměstnanci. Ředitelka 

pravidelně organizuje pedagogické porady v MŠ a pravidelně konzultuje potřebné záležitosti 

se všemi zaměstnanci. 

 

Všichni pedagogičtí zaměstnanci se podílí na chodu a organizaci výchovně vzdělávacího 

procesu, společně plánují i evaluují, podílejí se na tvorbě ŠVP a TVP. Hospitační a kontrolní 

činnost je prováděna podle plánu a vždy podle jasně stanovených kritérií. Snahou vedení je 

vytvářet příjemné pracovní prostředí pro všechny zaměstnance, podporovat tvorbu kvalitního 

kolektivu s využitím potenciálu všech zaměstnanců. Ředitelka školy naslouchá potřebám 

zaměstnanců a všech účastníků vzdělávacího procesu. Reaguje na podněty, podporuje 

kreativitu, individuální zájmy a schopnosti a další možnosti rozvoje silných a slabých stránek 

zaměstnanců. 

 



Mateřská škola Újezd u Rosic, příspěvková organizace, okres Brno-venkov 

 11 

Máme vytvořený informační systém: 

 Vnitřní – pedagogické a provozní porady 

 Vnější – internetové stránky a sociální síť Facebook, místní zpravodaj, 

nástěnky v šatnách dětí                     

 

Personální a pedagogické zajištění 

 

Práci mateřské školy zajišťuje ředitelka a tři učitelky, které mají odpovídající pedagogické 

vzdělání. Provozní zaměstnanci jsou nedílnou součástí vzdělávacího procesu: školnice 

souběžně vykonává funkci vedoucí školní jídelny a dále máme jednu kuchařku.  

 

Při vystupování na veřejnosti a jednání s rodiči dodržujeme mlčenlivost o vnitřních 

záležitostech MŠ. Nerozšiřujeme nepodložené zprávy a negativní informace o dětech. 

Spolupracujeme s obcí, s klinickým logopedem, PPP a s rodiči. Organizací projektových dnů 

v mateřské škole a mimo školu zapojíme do výuky odborníky. Učitelky mají zájem se stále 

vzdělávat, finančně vzdělávání podporuje i zřizovatel. Nebrání-li tomu provoz, učitelky mohou 

čerpat i samostudium. 

 

Formy dalšího vzdělávání učitelek: semináře, odborné knihy a časopisy, internet. Pracovní 

doba všech zaměstnanců vychází z potřeb mateřské školy. Jsme tu pro děti, nikoliv děti pro 

nás. 

 

Učitelka podporující zdraví    

 

Pedagogický kolektiv úzce spolupracuje. Zaměstnání učitelky je naším posláním.  

Svým životním stylem se snažíme jít dětem příkladem. Chováme se k dětem empaticky, 

využíváme pozitivní komunikaci, nepoužíváme zápory. Používáme prostředky pozitivní 

motivace (věcnou zpětnou vazbu, povzbuzování a ocenění). Při komunikaci s dětmi snižujeme 

polohu a dodržujeme oční kontakt. Dáváme dětem možnost a prostor k vlastnímu vyjádření (je 

víc slyšet děti než učitelku). Vystavujeme výtvarné práce a výrobky dětí a občas z nich 

vytváříme “galerii umění“. Vedeme diagnostiku každého dítěte. Respektujeme osobní tempo 

dětí a podřizujeme mu organizaci činností. 

 

Řídíme se těmito zásadami:     

 úcty k člověku 

 ohledu na věk a individuální zvláštnosti 

 opory o kladné rysy dítěte 
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 aktivity dětí 

 demokratického vztahu mezi učitelkou a dítětem 

 všestranného rozvoje učitelky 

 názornosti 

 trvalosti 

 soustavnosti 

 spojení výchovy se životem situačního plánování 

 spolupráce všech učitelek 

 podnětného prostředí 

 bezpečnost 

 

Individuální přístup s cílem dosažení osobního maxima 

 

Individuální přístup je prioritou naší MŠ. Učitelky průběžně sledují a provádí pedagogickou 

diagnostiku, v případě potřeby pod vedením ředitelky vytváří plány pedagogické podpory, 

případně individuální vzdělávací plán, konfrontují s diagnostickými materiály, individualizují 

a diferencují výuku s cílem dosažení osobního maxima každého dítěte.  

6.Spoluúčast rodičů 

Uvědomujeme si nezbytnost spolupráce a komunikace s rodiči. Rodičům nabízíme 

poradenskou činnost. Jak k dětem, tak i k rodičům přistupujeme individuálně. K rodičům 

našich dětí se snažíme chovat maximálně vlídně. Různými aktivitami vtahujeme rodiče do dění 

v mateřské škole. Po předchozí dohodě umožňujeme, aby přiváděli děti do MŠ i v průběhu dne. 

Pro rodiče a předškolní děti organizujeme edukativně stimulační skupinky, v předškolní třídě 

jsme zavedli tzv. úkoly týdne, kdy se rodiče mohou podílet na vzdělávání svých dětí. 

 

Rodičům předškolních dětí podáváme v měsíci březnu informace o dětech, některým 

doporučujeme vyšetření školní zralosti. Informace ostatním rodičům podáváme na schůzkách 

1-2krát ročně. Rodiče mají možnost vidět práce dětí na nástěnkách a formou pravidelných 

výstavek na oknech chodby. Každé dítě má vlastní zásobník, do kterého může rodič nahlížet. 

Nabízíme možnost individuální konzultace v konzultačních hodinách. 

7. Spolupráce se ZŠ 

MŠ úzce spolupracuje se ZŠ Zbraslav. Budoucí prvňáčci jsou pozváni do ZŠ, kde jsou 

seznámeni s budoucí p. učitelkou a s celkovým chodem ZŠ. Společně plní úkoly, které jim 

pomohou v lepší adaptaci na vstup do základní školy. Pro ještě lepší připravenost předškoláků 

pro vstup do ZŠ organizujeme edukativně stimulační skupinky.  
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8. Začlenění MŠ do života obce 

Spolupráce s obcí je na velmi dobré úrovni, je založena i na tradicích. Podílíme se na akcích 

pořádaných obcí, pravidelně přispíváme do místního zpravodaje, prezentujeme naši práci na 

veřejnosti i pomocí webových stránek a Facebooku. Vystupujeme na svátek sv. Martina, kde 

je průvod lampionků obcí. Máme den otevřených dveří pro širokou veřejnost. A účastníme se 

dne hudby – kde děti i učitelky vystupují s krátkým tanečním pásmem v krojích. Také při 

závěrečném pasování a rozloučení předškoláků využíváme spolupráce, kdy pan starosta 

slavnostně pasuje děti na školní zahradě. 

 

Do vystupování děti nenutíme, vystupuje jen ten, kdo chce. Práce dětí prezentujeme veřejnosti 

na vývěskách, na stránkách školy a Facebooku. Společně se zřizovatelem provádíme opravy 

v modernizaci budovy mateřské školy.  

9. Vzdělávání dětí s odkladem povinné školní docházky 

Děti s odkladem povinné školní docházky jsou zařazovány do třídy předškolních dětí. Na 

základě doporučení z PPP a jejich závěrů vytváří učitelky předškolní třídy individuální plán 

rozvoje dítěte. Na jeho základě pracují s konkrétním dítětem a rozvíjí oslabené oblasti tak, aby 

bylo dosaženo jeho osobního maxima. Plán se průběžně vyhodnocuje. Učitelky průběžně 

informují rodiče, jak s dítětem mají pracovat a na jakých oblastech je třeba zapracovat. 

10. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 

Péče o děti se speciálně vzdělávacími potřebami je cíleně promyšlena a plánována. Díky 

individuálnímu přístupu, dochází k průběžnému vyhodnocování případných specifických 

potřeb dětí. Učitelky konzultují s rodiči případnou návštěvu PPP. Pokud MŠ navštěvuje dítě se 

specifickými potřebami, vytváří MŠ podmínky pro jejich naplňování a dbá na pravidelnou 

spolupráci s PPP a rodiči. Učitelky dle doporučení PPP zpracovávají individuální plány a plány 

podpory, podle kterých s dítětem pracujeme. 

 

 

Podmínky vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními 

 

Při vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními uplatňujeme princip diferenciace  

a individualizace při plánování a organizace výchovně vzdělávacího procesu. Na základě 

doporučení PPP realizujeme stanovená podpůrná opatření. Úzce spolupracujeme se zákonnými 

zástupci, poradenskými zařízeními a odborníky. Učitelky pod vedením vedoucí učitelky 

vytvářejí pro děti dle potřeby plány pedagogické podpory (PLPP), pro děti s odkladem povinné 
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školní docházky plány individuálního rozvoje (PIR) na základě doporučení PPP a SPC 

individuální vzdělávací plány (IVP). 

11. Vzdělávání dětí nadaných 

Stejně jako u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, tak i u dětí nadaných probíhá jejich 

průběžná individuální depistáž. Pokud je nějaké dítě PPP vyhodnoceno jako nadané, opět dle 

doporučení z PPP zpracovávají učitelky plán pedagogické podpory, případně IVP. I v případě 

nadaných dětí preferuje naše MŠ spolupráci a pravidelný kontakt se zákonnými zástupci a PPP. 

12. Podmínky pro vzdělávání dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka 

Děti-cizinci a děti, které pocházejí z jiného jazykového a kulturního prostředí, potřebují 

podporu učitele mateřské školy při osvojování českého jazyka. Pokud rodiče sami neovládají 

český jazyk na úrovni rodilého mluvčího, nemohou své děti v poznávání českého jazyka přímo 

podpořit a děti se ocitají ve znevýhodněné pozici. Je třeba věnovat zvýšenou pozornost tomu, 

aby dětem s nedostatečnou znalostí českého jazyka začala být poskytována jazyková podpora 

již od samotného nástupu do mateřské školy. Při práci s celou třídou je třeba mít na vědomí, že 

se v ní nacházejí i děti, které se český jazyk učí jako druhý jazyk, uzpůsobit tomu didaktické 

postupy a děti cíleně podporovat v osvojování českého jazyka. Mateřské školy poskytují dětem 

s nedostatečnou znalostí českého jazyka jazykovou přípravu pro  

zajištění plynulého přechodu do základního vzdělávání.  

Zvláštní právní úprava platí pro mateřské školy, kde jsou alespoň 4 cizinci v povinném 

předškolním vzdělávání v rámci jednoho místa poskytovaného vzdělávání V takovém případě 

zřídí ředitel mateřské školy skupinu nebo skupiny pro bezplatnou jazykovou  

přípravu pro zajištění plynulého přechodu do základního vzdělávání v souladu s vyhláškou č. 

14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Vzdělávání ve skupině 

pro jazykovou přípravu je rozděleno do dvou nebo více bloků v průběhu týdne.  

Ředitel mateřské školy může na základě posouzení potřebnosti jazykové podpory dítěte zařadit 

do skupiny pro jazykovou přípravu rovněž jiné děti, než jsou cizinci v povinném předškolním 

vzdělávání, pokud to není na újmu kvality jazykové přípravy. Při přechodu na základní školu 

by děti s nedostatečnou znalostí českého jazyka měly mít takové  

jazykové a sociokulturní kompetence v českém jazyce, které jim umožní se zapojit do výuky a 

dosáhnout školního úspěchu. 

Podpůrným materiálem při vzdělávání dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka je 

Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro povinné předškolní vzdělávání, který lze 
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využívat při individualizované práci s dětmi s nedostatečnou znalostí českého jazyka již od 

nástupu do mateřské školy. 

 

13. Vzdělávání dětí od 2 do 3 let 

Pokud to umožní kapacita MŠ, je možné přijmout do naši MŠ i dítě mladší 3. let.  

14. Podmínky pro vzdělávání dětí od dvou do tří let 

Jako nejvhodnější se pro vzdělávání dětí do tří let je určená třída Hříbátek. Stavební řešení třídy 

Hříbátek umožňuje naplňovat specifické hygienické potřeby, individuální potřeby odpočinku 

a pohybu. Součástí třídy je dostatečný prostor pro volný pohyb dětí. Věcné materiální 

podmínky vyhovují vzdělávání dětí mladších 3 let. Případné další podmínky budou řešeny 

aktuálně před nástupem dítěte.  Hračky jsou postupně obnovování podle aktuálních potřeb. 

Přijímání dětí mladších dětí vždy proběhne na základě konzultací a dohodnutí pravidel a potřeb 

dítěte s jeho zákonnými zástupci. Vzdělávání mladších bude vždy probíhat na základě 

podmínek stanovených platnou legislativou.  

 

Nadstandardní aktivity 

 

Pravidelně zařazujeme nadstandardní aktivity – návštěva klinického logopeda či sociálního 

pedagoga, kteří jsou podporování ze Šablon III,  canisterapie, využíváme Metodu dobrého 

startu a jsme zapojeni do projektu „Celé Česko čte dětem“. Tyto aktivity jsou zaměřeny na 

cílený rozvoj nadání a talentů dětí hravou formou a vytváření pozitivního vztahu  celkovému 

rozvoji osobnosti. 

 

Další nadstandardní aktivitou je pravidelné pořádání edukativně stimulačních skupin. Tyto 

skupiny se zaměřují na rozvoj kognitivních funkcí potřebných pro nástup do ZŠ. Děti absolvují 

celkem 10 lekcí. Děti se na školu více těší a postupně získávají pocit jistoty a bezpečí prostředí 

základní školy. 

 

Z pohybových aktivit jsme zapojeni do programu „Se Sokolem do Života“, kde pravidelně 

využíváme tělovýchovné nářadí i náčiní k celkové pohybové kondici dítěte. 
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C. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ 

1. Třídy a jejich charakteristika  

Pro naši MŠ jsme zvolili rozdělení tříd pomocí názvu „Koníčci“ a „Hříbátka“. Název vychází 

ze znaku obce Újezd u Rosic, kde je vyobrazen černý hřebec. Třída Hříbátek je určena pro děti 

smíšeného věku do 5 let. Třída Koníčků je určena pro děti předškolního věku. Třídy 

naplňujeme do počtu 15 dětí. Předškolní třída je cíleně zaměřena na přípravu dětí na školu, 

rozvoj kognitivních funkcí, tvorba třídního klimatu a vztahu s budoucí učitelkou. 

2. Pravidla zařazování do tříd 

Jediné stanovené kritérium pro zařazování dětí do tříd je předškolní věk. Tyto děti jsou vždy 

zařazeny do třídy určené pro předškolní děti. Tato třída je do počtu doplněna o děti, které jsou 

narozeny v měsících září a dále.  

3. Souběžné působení 2 učitelek ve třídě 

Naší prioritou je, aby se co nejvíce času věnovaly dětem 2 kvalifikované učitelky.  

Vzájemně se doplňovaly a celkově rozvíjeli pozitivní třídní klima. Vzájemně se překrývali  

i při pobytu venku. 

4. Přijímání do MŠ – kritéria pro přijímání 

Do MŠ přijímáme děti ve věku od 3 do 6 let, pokud kapacita dovolí, přijímáme děti již od 2. 

let. Přednostně jsou přijímány děti rok před zahájením docházky v ZŠ. Zápis do MŠ probíhá 

formou Dne otevřených dveří. Rodiče s dětmi se přijdou podívat do běžného režimu MŠ, 

učitelky zapojí děti do činností. Děti i rodiče si mohou prohlédnout celou MŠ, hračky, mohou 

se informovat u učitelek. Zápis do MŠ je zaměřený na motivaci dítěte navštěvovat naši MŠ. 

Pro děti jsou přichystány drobné dárky a pro všechny občerstvení. Termín zápisu do MŠ je 

vždy zveřejněn na stránkách školy a na vývěskách. Oznámení rozhodnutí je zveřejněno stejným 

způsobem. Před zápisem jsou také vždy stanovena kritéria pro přijetí do MŠ. 

D. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO 

PROGRAMU 

 

MOTTO: 

„Učíme se pro život“ 

 

„U nás na venkově“ 

 



Mateřská škola Újezd u Rosic, příspěvková organizace, okres Brno-venkov 

 17 

Školní vzdělávací program vychází z tradic MŠ a obce, ročních období, využívá prvky kurikula 

„Začít spolu“ a podporuje environmentální výchovu. Dále vychází z dlouhodobého záměru 

vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020, evaluace  

a analýzy minulého ŠVP, evaluačního dotazníku, aktuálních zjištěných potřeb a dlouholetých 

zkušeností pedagogických pracovnic. Čerpá též z dokumentu Strategie vzdělávací politiky ĆR 

do roku 2030+. Byl vytvořen ve spolupráci všech učitelek a ředitelky. 

 

Tento živý dokument je závazný pro pedagogické pracovníky, ale je určen pro rodiče, děti, 

ostatní zaměstnance MŠ, zřizovatele i ostatní partnery, kteří se na jeho tvorbě a naplňování 

podílí. Záměrem našeho ŠVP je vycházet z práva každého dítěte na vzdělání s cílem 

dosahování osobního maxima každého dítěte.  

 

Cílem výchovy a vzdělávání v naší MŠ je všestranné rozvíjení každého dítěte v souladu se 

zdravým životním stylem. Zajištění bezpečného, otevřeného prostředí založeného na úzké 

spolupráci s rodinou a tvorba zdravých vztahů založených na bázi partnerství a tolerance. 

Chceme vychovávat zdravé, šťastné děti, které si budou vážit sebe i ostatních, budou vnímat 

krásu přírody a pořádek ve svém okolí. 

 

Řídíme se principy humanistické výchovy: 

 Povzbuzujeme děti, vyslovujeme jim důvěru, jsme k nim otevření, respektující. 

 Děti mají dostatečný prostor pro spontánní činnosti, jejich výběr, organizaci  

a doplněné o řízené a částečně řízené činnosti tak, aby byl vytvářen maximální 

prostor pro tvořivost, objevování a samostatné učení. 

 Podporujeme děti v komunikaci, hovoříme s nimi, klademe jim otázky zaměřené 

k poznání jejich citů, prožívání motivů, tužeb, a potřeb. Vedeme děti k vyjadřování 

vlastního názoru. 

 Umožňujeme dětem, aby nám kladly co nejvíce otázek, uspořádáváme hry  

a činnosti tak, aby mohly zkoumat, hloubat a objevovat. 

 Vedeme děti k naslouchání, učíme je vést rozhovor, zapojení do diskuse. 

 Učíme děti polemiku, řešení problémů tvořivým způsobem. Rozvíjíme tvořivost 

zařazování problémových úloh a her vycházející z běžného života. 

 Rozvíjíme motivaci dětí, tj. chuť poznávat, být dobrý, aktivní, neustále probouzíme 

jejich pozornost, zvědavost, zájem. 
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 Rozvíjíme hodnotící myšlení dětí, vedeme je k sebehodnocení a sledování vlastního 

pokroku. 

 Individuálním přístupem poznáváme úroveň rozvoje každého dítěte  

a prostřednictvím specifických požadavků a náročných úkolů posilujeme 

sebevědomí každého dítěte a podporujeme jeho růst. 

 

Chceme, aby děti, které odchází z naší mateřské školy, byly maximálně rozvinuté na základě 

svých možností a zájmů, a to po stránce tělesné, psychické a sociální, aby mohly prožívat 

plnohodnotný a smysluplný život ve zdraví na základě demokratických principů.  

 

Naším hlavním cílem je, aby se děti už od mateřské školy učily postojům, které spočívají v úctě 

ke zdraví, přírodě a lidem. Osvojili si praktické dovednosti k ochraně zdraví, přírody  

a podpory vztahů založených na partnerství, respektu a spolupráce. Individualizací poznáváme 

potřeby každého dítěte, všem dětem věnujeme náležitou péči, dětem se speciálními 

vzdělávacími potřebami poskytujeme podpůrná opatření. Vše s cílem – dosahování osobního 

maxima každého dítěte, naplňování klíčových kompetencí a dílčích cílů v oblastech:  

Biologické:             Dítě zná svoje tělo, neohrožuje svoje zdraví, samostatně vykonává běžné  

                                denní potřeby, neodmítá zdravou výživu a má aktivní pohyb.        

Psychologické:       Dítě si uvědomuje svoji identitu, umí vyjádřit své pocity a přání,  

                                přiměřeně řeší problémy, důvěřuje si, po určitou dobu je schopno   

                                soustředit se, být tolerantní k odlišnostem druhého. 

Interpersonální:    Dítě navazuje kamarádské vztahy, je schopno komunikovat bez zábran  

                                a 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, učí se  

kladnému vztahu k přírodě, pohybu venku, péči o přírodu, uvědomuje si 

globální problémy a možnosti jejich řešení. 

 

Při výchovně vzdělávací práci uplatňujeme principy uvedené níže. 

 

1. Důraz na environmentální výchovu 

Díky tomu, že naše MŠ se nachází na vesnici je našim cílem a záměrem podporovat u dětí 

vztah k přírodě, využívat přírodního prostředí v okolí MŠ a v obci. Pravidelně využíváme 
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přírodních prostor k organizaci tematických vzdělávacích vycházek, hrám v přírodě. Děti se 

seznamují s faunou a flórou, která je typická pro naši lokalitu. Seznamují se se specifiky 

jednotlivých druhů rostlin a živočichů, pečují o ně a společně snižují rizika, které přináší dnešní 

doba. Vytváří broukoviště, hmyzí hotely, instalují pítka pro ptáky a ježky, v zimním období 

přikrmují ptactvo, sbírají suchý chléb pro koně a lesní zvířata, podílejí se s rodiči na péči  

o školní zahradu formou společných setkání nebo v rámci pobytu v MŠ. 

 

Pravidelně organizujeme návštěvy místních chovatelů drobných zemědělců, podporujeme  

u dětí vztah k třídění odpadu, který společně třídíme i v budově MŠ. Formou 

environmentálních her podporujeme u dětí správný vývoj pohybového aparátu, svalstva, 

fyzickou zdatnost a obratnost ve vztahu k přírodě a její ochraně. Učíme děti si „znovu hrát  

a pohybovat se venku“. 

2. Partnerský – respektující přístup a komunikace 

Při výchovně vzdělávacím procesu všichni zaměstnanci pracují a komunikují s dětmi 

partnersky a s respektem. K řešení situací používají popisný jazyk, využívají oční kontakt, 

komunikují s dětmi ve snížené poloze, nezesměšňují, naslouchají, jsou empatické, používají 

neverbální komunikaci. Učitelky vedou děti k možnosti volby, vedou děti ke komunikaci. Jsou 

důsledné a spravedlivé, volí otevřené otázky. 

3. Pestrost vzdělávací nabídky 

Učitelky pro děti připravují pestrou vzdělávací nabídku, nabízí různé materiály, činnosti 

s různou možností využití, využívají různorodé pomůcky, promýšlejí činnosti tak, aby byly 

zaměřeny na všechny oblasti. Každá činnost je promyšlena tak, aby propojovala co nejvíce 

vzdělávacích oblastí. Učitelky dle přání dětí plní i záměry a témata, která vyplývají z dané 

situace. 

 

E. VZDĚLÁVACÍ OBSAH – PRŮBĚŽNÉ VZDĚLÁVÁNÍ 

1. Téma 

U nás na venkově – svět kolem nás  

2. Podtéma  

a. Vím, kdo jsem a kam patřím 

b. Podzim krásně maluje 
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c. Zima kouzlí 

d. Jarní krásy 

e. Letní radovánky  

ŠVP obsahuje pět hlavních integrovaných bloků, které odpovídají přirozeným podmínkám 

 a věkovým možnostem dětí, jsou závazné pro všechny třídy, určují širší rámec vzdělávání. 

Podtémata jsou odvozena z pěti hledisek: identita, společenství, příroda, aktivita a zdravý 

životní styl.  

 

Těchto pět obecných okruhů obsahuje všechny oblasti vzdělávání včetně kompetencí, kterých 

by mělo dítě odcházející z naší mateřské školy dosáhnout, na základě svých možností.  

1) Biologické – Dítě a jeho tělo 

2) Psychologické – Dítě a jeho psychika 

3) Interpersonální – Dítě a ten druhý 

4) Sociálně – kulturní – Dítě a společnost 

5) Environmentální – Dítě a svět 

 
K rozvíjení dětí v těchto pěti oblastech využíváme denní pohybové hry, cvičení, taneční průpravu 

a hudební výchovu, zpěv a instrumentální činnosti, kreslení, malování, modelování a další 

výtvarné techniky, četbu, vyprávění, dramatizaci, poslech, samostatný mluvní projev dětí 

atp. Ústřední činností dětí zůstává hra, která je provází celý den, prolíná se ve všech aktivitách. 

Průběžné naplňování dílčích cílů směřuje k dosahování dílčích kompetencí, které jsou 

základem pro postupné budování kompetencí klíčových. 

I. Kompetence k učení 

II. Kompetence k řešení problémů 

III. Kompetence komunikativní 

IV. Kompetence sociální a personální 

V. Kompetence činnostní a občanské 

 
Manuál pro práci se ŠVP – RVP 

 

 Kompetence jsou označeny římskými číslicemi a jednotlivé kompetence arabskými 

číslicemi např. I k.č.5 

 Jednotlivé kompetence nejsou součástí ŠVP, učitelka při tvorbě TVP nahlédne do 

RVP a potřebnou kompetenci si přiřadí do plánu. 

 

a. „VÍM, KDO JSEM A KAM PATŘÍM“ 
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Využívání situací a činností, při kterých se dítě učí uvědomit si a prožívat roli, ve které je  

a připravovat se na další role v životě. 

 

o Klíčové kompetence:  

Kompetence 

I./ k.č. 1,2,4,6 

II./ k.č. 1,3,6,8 

III./ k.č. 1,2,3,6,7 

IV./ k.č. 2,3,5,7,8,9 

V./ k.č. 2,3,4,6,8,10,12 

 

o Dílčí cíle: 

 Osvojení si věku přiměřených dovedností – zvládání sebeobsluhy, hygienických zásad 

a návyků, zvládnout základní pracovní návyky 

 Rozvíjení komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného 

projevu 

 Rozvoj fyzické i psychické zdatnosti – otužování, péče o čistotu těla i ducha 

 Posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem 

 Rozvoj schopností žít ve společenství ostatních lidí 

 Posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování 

apod.) 

 

o Očekávané výstupy: 

 Vnímat, že je zajímavé učit se nové věci, využívat zkušenosti z učení 

 Zvládat sebeobsluhu a jednoduchou obsluhu a pracovní úkony 

 Navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, navazovat dětská 

přátelství 

 Orientovat se v rolích a pravidlech různých společenských skupin (MŠ) a umět jim 

přizpůsobit své chování 

 Dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát férově 
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Záměr: Volná adaptace na prostředí mateřské školy, posilování vzájemných vztahů mezi 

dětmi i zaměstnanci MŠ. Rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků  

a dovedností. 

 

o Náměty a činnosti: 

 Vím, jak se jmenuji a poznám svoji značku 

 Vítám nové kamarády, zaměstnance 

 Poznávám prostory v MŠ, orientuji se v nich 

 Umím pozdravit, poděkovat, poprosit a uklidit si svoje místo 

 Dodržuji pravidla vzájemného chování ve svém okolí 

 Zvládnu základní sebeobsluhu a hygienu 

 Hry, písně a básně pro podporu adaptace 

 

 

b. „PODZIM KRÁSNĚ MALUJE“ 

1) Nastal podzim 

2) Cesta za zdravím 

 

o Klíčové kompetence: 

Kompetence 

I./ k.č. 1,2,3,4,6,7 

II./ k.č. 2,3,5,6,8 

III./ k.č. 4,5,8 

IV./ k.č. 1,4,5,6,8,9 

V./ k.č. 1,3,4,5,7,9,12 

 

o Dílčí cíle: 

 Uvědomění si vlastního těla a všech smyslů společně s osvojením poznatků  

a dovedností k podpoře zdraví a bezpečí 

 Rozvoj paměti a pozornosti a vytváření základů pro práci s informacemi 

 Vytváření elementárního povědomí o širším přírodním prostředí, o jeho rozmanitosti, 

vývoji a neustálých proměn 

 Rozvoj a užívání všech smyslů 

 

o Očekávané výstupy: 
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 Zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci (běh, chůze, házení 

míčem) 

 Pojmenovat věci a jevy ve svém okolí 

 Mít poznatky a poznání o přírodě a přírodních jevech v rozsahu praktických zkušeností 

a dostupných praktických ukázek 

 Zvládat výtvarné činnosti, pracovat s různými předměty 

 Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (chutě, vůně, zvuky, rozlišovat předměty 

hmatem i zrakem) 

 Pojmenovat části těla, některé orgány a znát jejich funkce 

  

Záměr: Seznámení dětí s přírodou, která nás obklopuje, a to ve všech podobách. Seznámení 

s přírodními krásami a člověkem jako jeho nezbytnou součástí. Zdůraznění ochrany lidského 

života a zdraví společně se správnými životními návyky. 

 

o Náměty a činnosti: 

 Práce s knihou dětskou encyklopedií 

 Poznávání ovoce a zeleniny 

 Recitace básní, zpěv písní 

 Orientace v proměnách podzimní krajiny – vycházky přírodou, ochutnávka ovoce, 

zeleniny 

 Zdravá výživa a otužování 

 Hry na rozpoznávání jednotlivých částí lidského těla a jejich funkcí 

 Smyslové a psychomotorické hry 

 

c. „ZIMA KOUZLÍ“ 

1) Zima je, každý se raduje 

2) Kouzelný svět pohádek 

3) Věci kolem nás 

 

o Klíčové kompetence: 
Kompetence 

I./ k.č. 2,3,4,7 

II./ k.č. 1,3,4,5,8 

III./ k.č. 4,5,8 

IV./ k.č. 2,3,6,7 

V./ k.č. 1,3,4,5,6,11,12 
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o Dílčí cíle: 

 Osvojení si poznatků, které předcházejí čtení a psaní i další formy sdělení verbální  

i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické) 

 Vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpořit zájem do 

učení 

 Vytváření elementárního povědomí o okolním prostředí, které je dětem blízké 

 Rozvoj a kultivace představivosti a fantazie 

 Vytvoření si základů pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností 

umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat  

 Poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (sebevědomí, 

sebedůvěra) 

 Vytváření elementárního povědomí o technickém prostředí, jeho vývoji 

 Pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, 

ale také poškozovat a ničit 

 

o Očekávané výstupy: 

 Správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči 

 Učit se nazpaměť krátké texty, vědomě si je zapamatovat a vybavit si je 

 Vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech 

 Projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, film 

 Vymýšlet dramatické scénky, zapojit se do dramatizace pohádek 

 Graficky vyjádřit svou fantazii či prožitky 

 Odhadnou, na co stačí, uvědomovat si co mu nejde, co je pro něho obtížné 

 Ovládat koordinaci ruky a oka, zacházet s nástroji a materiálem 

 Pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

 Mít povědomí o technickém prostředí v rozsahu praktických zkušeností a dostupných 

praktických ukázek v okolí dítěte 

 Mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka, uvědomovat si, že 

způsobem, jakým se lidé chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí 

 

Záměr: Seznámení dětí s ročním obdobím zima. Obdobím vánočních svátků a pohádek. Moje 

pohádkové povolání? Seznámení s jednotlivými druhy profesí, pracovními nástroji, materiály, 
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které pro svou práci potřebují. Třídění věcí dle materiálu – pochopení principu třídění odpadu 

a recyklace. Seznámení dětí s vlivem člověka na životní prostředí. 

 

o Náměty a činnosti: 

 Pozorování změn přírody v zimě – ptáci, zvířata, počasí 

 Vlastnosti sněhu – jejich vlastnosti, skupenství 

 Příprava a organizace Vánočních svátků – Mikuláš, Vánoce, Tři Králové 

 Vánoční zvyky, tradice, pečení v MŠ, zpěv koled 

 Experimentování a aktivity se sněhem – bobování, klouzání, stavění sněhuláka 

 Četba a dramatizace pohádek, Masopustní rej 

 Seznámení s profesemi, řemesly – praktické ukázky, Polytechnické činnosti  

 Aktivity a hra na téma recyklace 

 

 

d. „JARNÍ KRÁSY“ 

1) Vítej jaro 

2) Bezpečnost v dopravě 

3) Moje rodina 

4) Příroda kolem nás 

 

o Klíčové kompetence: 

Kompetence 

I./ k.č. 1,3,5,6,7 

II./ k.č. 2,4,7,8 

III./ k.č. 1,3,5,7 

IV./ k.č. 1,3,4,6,7,8,9 

V./ k.č. 2,5,6,7,10,11,12 

 

o Dílčí cíle: 

 Rozvoj a užívání všech smyslů 

 Rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám 

 Posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, apod.) 

 Vnímat umělecké a kulturní podněty, hodnotit svoje zážitky 

 

o Očekávané výstupy: 

 Všímat si změn a dění v nejbližším okolí 
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 Porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé (vše se kolem mění, vyvíjí, 

pohybuje a proměňuje 

 Vyjádřit a zhodnotit prožitky (co se líbilo a co ne, co a proč zaujalo, co bylo zajímavé, 

překvapivé) 

 Rozlišit některé jednoduché obrazné symboly, piktogramy a značky, umět je používat 

 Zvládnout běžné úkony sebeobsluhy, stolování, úklidu hraček 

 Spolupracovat a podílet se ve společenství (třídě, rodině, ostatním dětem), přijímat 

zkladní hodnoty tohoto společenství, pochopit, že každý má ve skupině svou hodnotu 

a roli 

 Mít poznatky z nejrůznějších oblastí života (příroda živá i neživá) 

 

Záměr: Děti se učí k pozitivnímu vztahu k přírodě a lidem. V živé i neživé přírodě. Seznamují 

se s dopravními prostředky a preventivním bezpečným chováním na silnici. Dítě se seznamuje, 

jak napravit špatná konání člověka, jak se stát lepším člověkem. Děti se stávají citlivějšími  

v situacích, které jim přinese běžný život.  

 

o Náměty a činnosti: 

 Seznamování s jarní přírodou – květiny, mláďata – pozorování pomocí lupy, atlasů, 

experimenty s přírodninami (hmyzí hotel, stavby obydlí s přírodnin) 

 Oslava Velikonoc – zdobení vajíček, pečení mazance, pletení pomlázky 

 Seznámení s druhy jednotlivých dopravních prostředků a jeho významu pro člověka 

 Pravidla silničního provozu – prevence před úrazy a nehodami 

 Oslava dne Maminek a rodiny – písně, básně, výtvarné a dramatické činnosti 

 Pozorování okolní přírody a jejich zajímavostí – specifické rostliny a živočichové 

na poli, louce, lese a v rybníku 

 

d. „LETNÍ RADOVÁNKY“ 

1) Letem světem 

2) Těšíme se na léto 

 

o Klíčové kompetence: 

Kompetence 

I./ k.č. 1,3,5,6 

II./ k.č. 1,3,5,7 

III./ k.č. 1,2,4,6,7,8 
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IV./ k.č. 2,5,7,8,9 

V./ k.č. 2,6,8,9,10,11,12 

 

o Dílčí cíle: 

 Rozvoj jazykových dovedností receptivních i produktivních 

 Seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků  

o prostředí, ve kterém žije 

 Vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností, jejich zvyků a tradic 

 Rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy  

a prožitky vyjádřit 

 

o Očekávané výstupy: 

 Mít v podvědomí, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se i tyto jazyky 

učit 

 Mít poznatky o své zemi a o existenci jiných zemí, národů a kultur 

 Chápat, že každý je jiný, jinak vypadá, jinak se chová, něco jiného umí či neumí a je to 

přirozené 

 Mít poznatky o přírodě, přírodních jevech a dějích 

 Podílet s na organizaci hry a podílet se  

 

Záměr: Předkládáme dětem, jak bohatý a barevný svět je kolem nás. Chceme, aby si všímaly 

lidí, věcí a dějů kolem sebe, uměly vytvářet logické souvislosti a celky a uměly přistupovat 

tvořivě ke skutečnostem.  

 

o Náměty a činnosti: 

 Poznávání ČR a cizích zemí 

 Planeta Země, její části – kontinenty, moře, oceány, hory – jednoduchá orientace  

v mapách 

 Výlety po okolí, školní výlety, návštěva ZOO 

 Hry a činnosti zamřené na prožitkové učení – těšíme se na léto 

3. Tematické části 

Každé podtéma s přidělenými kompetencemi je rozpracované do několika tematických částí, 

které odpovídají potřebám třídy a také zájmu dětí. Tematické části mohou být v TVP podle 

potřeby doplňovány a obměňovány. 



Mateřská škola Újezd u Rosic, příspěvková organizace, okres Brno-venkov 

 28 

      

a. VÍM, KDO JSEM A KAM PATŘÍM 

 

 Třída plná kamarádů  

 Moje Školka 

 Zážitky z prázdnin 

 

 

b. PODZIM KRÁSNĚ MALUJE 

 

 Nastal podzim 

 Jak se pozná podzim? 

 Ovoce ze zahrádky 

 Zelenina na talíři 

 Dary podzimu - listy, plody, houby 

 Proměny počasí 

Cesta za zdravím 

 Lidské tělo 

 Poznáváme lidské smysly 

 Pozor na nemoci a úrazy 

 Co nám škodí, co prospívá 

 Nebezpečí v našem okolí 

 

c. ZIMA KOUZLÍ 

 

Zima je, každý se raduje 

 Krásy zimy, Začíná Advent, Těšíme se na Mikuláše, Těšíme se na Vánoce 

 Sportujeme na sněhu 

 Koho máme v krmítku? 

 Na návštěvě v lese 

Kouzelný svět pohádek 

 Pohádkový svět 

 Masopustní rej 

 Knížka je můj kamarád 

Věci kolem nás 



Mateřská škola Újezd u Rosic, příspěvková organizace, okres Brno-venkov 

 29 

 Čím budu, až vyrostu? 

 Kdo, co, čím? 

 Z čeho je to vyrobené? 

 Recyklujeme a třídíme 

 

d. JARNÍ KRÁSY 

            Vítej jaro 

 Příroda se probouzí 

 Kvete celá země 

 U nás na dvorku 

 Velikonoční svátky 

           Bezpečnost v dopravě 

 Děti pozor! Červená! 

 Co pluje, létá, jezdí? 

Moje rodina 

 Moje rodina  

 Maminka má svátek 

Příroda kolem nás 

 Krásy lesa 

 Život na louce a poli 

 Svět sladké a slané vody 

 

e. LETNÍ RADOVÁNKY 

 

 Letem světem 

 Jak poznáme vesnici a město? 

 Česká republika, místo kde žiji 

 Objevujeme svět 

 Exotická zvířata 

Těšíme se na léto 

 Hurá prázdniny! 
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F. Dlouhodobé koncepční záměry 

Na základě evaluační činnosti byly vytvořeny dlouhodobé koncepční záměry v oblasti 

Zkvalitňování výchovné práce:  

 

Citové prožívání dětí (dílčí cíle) 

  vstřícnost k dítěti (prostředky)  

  soubor estetických výchov 

  estetika prostředí  

  krása přírody  

  vazby na učitelku  

 prvky tvořivé dramatiky  

 

Rozvoj osobnosti dětí 

  komunikační dovednosti  

  posilování kladných sociálních vztahů, morálních vlastností 

  podněcování zájmu, zvídavosti, činorodosti  

 

Individuální přístup 

 zvykání v MŠ 

 návštěvy, Dny otevřených dveří, pobyt s matkou, pozvánky na akce  

 výběr činností a jejich rozložení v čase  

 formy a metody práce 

 respektování specifických zvláštností a potřeb dětí  

 zkvalitnit spolupráci s provozními zaměstnanci především v oblasti stravování: 

flexibilita při zvláštních situacích (oslavy, svátky, výlety, apod.) a individuálního 

přístupu k dětem  

 nezasahovat do výchovné práce učitelky 

 péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami  

 kvalitní diagnostika  

 individuální plány 

 

 Předškolní děti 
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 výživa, její zkvalitňování 

 pitný režim  

 bezpečné prostředí 

 rozvoj tělesné zdatnosti prostřednictvím TV a sportovních činností  

 vycházky  

 zařazování zdravotních cvičení  

 volný pohyb  

 

Spokojenost rodičů  

 otevřené a citlivé jednání s dětmi a rodiči  

 spolupráce 

 vstřícnost 

 dotazníky ke zjištění spokojenosti  

 

Vzdělávání učitelek (viz. Plán vzdělávání)  

 vysílání na školení  

 uvolňování na akce DVPP  

 financování školení  

 nákup literatury  

 diskuze, ověřování získaných poznatků a postupů v praxi 

 spolupráce  

 práce na třídním a školním programu  

 vycházet z RVP PV 

 zařazovat nové metody práce MŠ jako metodické centrum  

 poradenství pro rodiče, články, vývěsky, individuální rozhovory  

 www stránky MŠ 

 

Naplnění kapacity MŠ 

  budovat jméno a image školy 

 personální zajištění  

 

Estetika prostředí  

  barevnost čistota, úprava, výzdoba 
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  prezentace 

  kulturní akce  

  fotogalerie  

  vlastní www stránky 

 

 

G. EVALUAČNÍ PLÁN 

Evaluace ŠVP probíhá průběžně dle stanoveného plánu, stanovených kritérií a zaměřuje se na 

konkrétní oblasti. 

KOHO - CO KRITÉRIA JAK KDO KDY 

 

         ŠVP 

- soulad s RVP 

- naplňování a 

realizace 

Kritéria souladu 

RVP a ŠVP 

 

Kritéria 

naplňování ŠVP  

hospitace 

hodnocení 

ředitelka 

učitelky 

rodiče 

 

ČŠI 

 

 

1x ročně 

 

         TVP  hospitace 

hodnocení 

ředitelka 

učitelky 

 

 

Každý měsíc 

Dosahování 

očekávaných 

výstupů  

Kurikulum 

podpory začít 

spolu 

1. sada tabulek 

 

diagnostika 

pozorování 

hospitace 

 

 

hodnocení téma- 

tické části 

učitelky 

ředitelka 

rodiče 

 

učitelky 

 

 

2x ročně 

dle potřeby 

dle plánu 

1x ročně 

1x ročně 

po ukončení 

témat. části 

       učitelka Kritéria 

hospitační 

činnosti 

 

sebehodnocení 

hospitace 

 

 

dotazník 

 

učitelka 

ředitelka 

rodiče 

 

 

4x ročně 

dle plánu 

stanoveného 

plánu hospitací 

1x ročně 

     podmínky vypracované 

v ŠVP 

 

 

dotazník 

hodnocení 

rodiče 

učitelky, 

ředitelka 

 

 

1x ročně 

1x ročně 

1x za 3 roky 

 

 

Oblast evaluace ředitelky a kritéria pro hodnocení: 

 

 Kontrola TVP – po ukončení tématu učitelky písemně provádějí evaluaci TVP  

 Aktivity, které proběhnou v MŠ s rodiči nebo s veřejností budou hodnoceny 
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 Anketa pro rodiče – 1x ročně  

 Hospitace – 4x ročně provede hospitaci u pedagogů ŘŠ nebo ZŘ a provede o 

tom písemný záznam  

 Analýza hodnocení ŠVP, TVP – na pedagogických radách  

 Analýza školní dokumentace bude prováděna průběžně 

 Mateřská škola je dobře organizována 

 Ředitelka vyvíjí nová řešení a projekty 

 Rozvíjí a podporuje naplnění poslání a vizí  

 Rozvíjí hodnoty a systémy nutné k trvalému úspěchu  

 Rozvíjí lidské zdroje  

 Podporuje nápady a myšlenky svých spolupracovníků  

 Používá konstruktivní kritiku  

 Deleguje některé pravomoci a kompetence 

 

Oblast evaluace učitelek a kritéria pro hodnocení: 

 

 Hodnocení ŠVP (v souladu s Rámcovým programem, a částečně s programem 

Začít spolu na pedagogických poradách) 

 Hodnocení výchovně vzdělávacího procesu-spokojenost dětí, tvořivost, 

aktivita, rozvoj vzdělání, posun dětí vpřed – v týdenních evaluačních 

záznamech  

 Provedení záznamů o dítěti  

 Zavedení složek pro děti u předškoláků – 4x záznam – kresba lidské postavy, 

opis písma, přepis teček + pedagogická diagnostika v říjnu a únoru 

následujícího roku 

 Zavedení složky pro děti s OŠD – vedení Plánu dalšího rozvoje 

 Hodnocení TVP průběžně na poradách i v písemné podobě po ukončení tématu 

 Plnění všech svých úkolů dané pracovní náplní 

 Pedagogická činnost odpovídá poslání školy  

 Naplňování cílů daných ročním plánem a ŠVP  

 Respektování potřeb dětí a aktuální situace  

 Zda děti jsou každodenně dostatečně dlouho venku 

 Děti mají dostatek pohybu na zahradě i v MŠ 
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 Respektování ind. potřeby aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí 

 Pedagogové jsou dětem vhodným vzorem  

 Umožňování postupné adaptace nově příchozím dětem 

 Pedagogický styl je podporující, sympatizující, počítá s aktivní spoluúčastí a 

samostatným rozhodováním dítěte 

 Nepodporovat nezdravou soutěživost 

 Vyhýbat se negativním slovním komentářům a podporovat děti v samostatnosti, 

dostatečně chválit a pozitivně hodnotit 

 Zda s dětmi není zbytečně manipulováno, nejsou zbytečně organizovány  

 Ve vztazích mezi sebou a dětmi učitelka pěstuje vzájemnou důvěru, toleranci, 

ohleduplnost, zdvořilost, solidaritu  

 Plně se věnuje dětem a jejich vzdělávání  

 Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený  

 Poskytuje dětem dostatek času a prostoru pro hru 

 Veškeré aktivity organizuje tak, aby byly děti podněcovány k vlastní aktivitě  

 Podporuje experimentování dětí  

 Zve ke spolupráci rodiče 

 Dbá o svůj odborný růst dostatečně se vzdělává 

 O prospívání dětí rodiče průběžně informuje  

 Chrání soukromí rodin a zachovává patřičnou mlčenlivost o jejich vnitřních 

záležitostech 

 Ochota zastupovat  

 Zapojení do akcí školy, reprezentace na veřejnosti  

 Aktivita při zlepšování prostředí školy, estetika pracovního prostředí 

 Dodržování pracovní doby  

 

Oblast evaluace provozních zaměstnanců a kritéria pro hodnocení: 

 

 Plnění všech úkolů daných pracovní náplní 

 Dodržování pracovní doby  

 Udržování zařízení a vybavení v čistotě a zdravotní nezávadnosti  

 Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, pitný režim po celý den  
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 Jsou dětem vhodným vzorem, chovají se podle zásad zdravého životního stylu 

 Vyhýbají se negativním slovním hodnocením a komentářům 

 S dětmi zbytečně nemanipulují  

 Podporují děti v samostatnosti, dostatečně chválí 

 Dodržují bezpečnost práce  

 Spolupracují s ředitelkou a učitelkami  

 Aktivně se podílí na akcích školy a nadstandardních aktivitách  

 Jednají se, chovají se a pracují profesionálním způsobem  

 Zachovávají patřičnou mlčenlivost o vnitřních záležitostech rodin dětí  

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

vstřícnost a porozumění 

 Sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí a snaží se jim vyhovět 

 

Kontroly v oblasti ekonomiky, BOZP a PO a vedení agendy ŠJ: 

Mezi kontrolované oblasti patří např.:  

 Kontrola hospodaření s finančními prostředky od zřizovatele  

 Kontrola hospodaření s finančními prostředky od KÚ (poukazování a čerpání 

dotací na přímé výdaje ve vzdělávání a rozvojové programy)  

 Kontrola pokladní knihy, stavu pokladní hotovosti a stavu prostředků na BÚ  

 Kontrola odvodu zdravotním pojišťovnám a OSSZ  

 Kontrola dodržování termínu mezd  

 Kontrola platnosti revizí  

 Kontrola skladových zásob potravin 

 Kontrola dodržování kritických bodů HACCP ve ŠJ Průběh a výsledky kontrol 

jsou zaznamenány do archu „Průběžné kontroly“, kde je uveden předmět 

kontroly, termín uskutečnění, účastníci kontroly, její výsledek. Při zjištěných 

nedostatcích jsou navržena opatření k odstranění závad a u zodpovědné osoby 

provedena následná kontrola. Závěry kontrol jsou dále využity a zpracovány 

ve výroční zprávě a prověrkách BOZP a PO. 

 

Autoevaluaci provádíme operativně, pokud chceme vyřešit nějaký problém, nebo ve 

stanovených termínech. 
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H. PŘÍLOHA 

1) Soulad ŠVP s RVP (kritéria dle RVP PV z roku 2018, úplné znění k 1. lednu 

2018) 

 Respektuje hlavní zásady tvorby ŠVP formulované v RVP PV;  

 Respektuje vzdělávací obsah i podmínky dané RVP PV;  

 Podává jasný a ucelený obraz o mateřské škole, o způsobu a formách její práce a poskytovaném 

vzdělávání;  

 Vychází z vize směřování a postupného rozvoje mateřské školy v souladu s podmínkami 

konkrétní mateřské školy;  

 Představuje konzistentní celek, nikoliv soubor izolovaných a nenavazujících skutečností, a je 

tak dokladem promyšlené, cílevědomé a vzájemně provázané práce;  

 Pomáhá učitelům rozvíjet pedagogický styl a strategie odpovídající integrovanému přístupu ke 

vzdělávání;  

 Obsahuje promyšlený systém vnitřní evaluace a pedagogické diagnostiky, včetně forem, 

časového plánu a zodpovědnosti, kritéria průběžného vyhodnocování jsou jeho vlastní součástí;  

 

 Obsah vzdělávání ztvárňuje do podoby umožňující dosahovat vzdělávacích cílů  

 Sjednocuje to podstatné, ponechává učitelům dostatek volného prostoru k tvořivosti  

a individualizaci vzdělávání;  

 Je zpracován tak, že mu učitelé rozumějí a mohou z něho při tvorbě TVP dobře 

vycházet;  

 Obsahuje dohodnutá pravidla chování a jednání;  

 Je zpracován jasně, přehledně, srozumitelně, kulturní formou, obsahuje informace 

podstatné pro představení a hodnocení školy a jejího vzdělávacího programu;  

 Počítá se spoluprací s vnějšími partnery;  

 Je otevřeným dokumentem umožňujícím další rozvoj školy a zkvalitnění vzdělávání.  
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