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Předkladatel 

Název školy:  Základní škola a Mateřská škola Písařov, okres Šumperk, 

příspěvková organizace 

Sídlo školy:  Písařov 216, 789 91 Štíty 

Adresa:  Písařov 70, 789 91 Štíty 

Typ školy.  mateřská škola s celodenním provozem 

Statutární zástupce: Mgr. Jiří Pavlas, MBA 

Vedoucí učitelka: Hana Kleiblová 

Kontakty  Telefon: 799 531 944 

E-mail : zs.pisarov@email.cz 

IČO:    75029472 

IZO:    107632799 

RED –IZ0:   650022831  

Zřizovatel: 

Název a adresa: Obec Písařov, Písařov 80, 789 91 Štíty 

Starosta:  Ing. Bořivoj David 

Kontakty:  Telefon: 583 440 072  

Fax: 583 440 072 

E-mail: obec.pisarov@seznam.cz 

 

………………………………          …………………….….……. 

 Hana Kleiblová                 Mgr. Jiří Pavlas, MBA  

                                       

➢ Obecná charakteristika školy 

MŠ Písařov je vesnickou mateřskou školou, umístěnou v klidném prostředí, mimo 

frekventované komunikace, asi ve středu obce. Budova školy, stavěná v 70. letech, je 

po celkové rekonstrukci v roce 2010 společným zařízením MŠ a ZŠ.                       

Školka zůstává v přízemí, kde je pro vyžití dětí prostorná třída s hernou a malá 
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ložnice. S dětmi se pracuje v jednom smíšeném oddělení, tzn., že jsou zde děti ve věku 

od 3 do 6 let.  

V prvním patře budovy je 1. stupeň základní školy, v suterénu školní jídelna a nově 

přistavěné prostory k využívání především ŠD a ZŠ 

Profilace školy: 

Profilace (= vývoj, tříbení vlastností) školy je zaměřena zejména: 

• Na ekologickou výchovu, snažíme se co nejvíce aktivit přenést na čerstvý vzduch. 

• na rozvoj komunikačních dovedností a podporu čtenářské gramotnosti 

• na podporu vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 

• na přípravu dětí pro vstup do 1. ročníku základní školy 

• na spolupráci s rodiči, veřejností a ostatními subjekty. 

 

Partnery a aktéry pedagogické práce jsou rodiče našich dětí. Vztah školy a rodiny je založen 

na vzájemné důvěře, otevřenosti a toleranci. 

➢ Podmínky vzdělávání 

 

1) VĚCNÉ PODMÍNKY  

Třída i herna MŠ jsou vybaveny z velké části novým, moderním nábytkem, s otevřenými 

úložnými prostory. Velice nutný oddělený samostatný prostor pro řízené 

činnosti  předškolních dětí byl vyřešen zabudováním posuvných dveří v herně. Také staré 

celoplošné koberce byly odstraněny a jsou zde jen menší kobercové plochy v herních 

koutcích. Ke hrám mají děti možnost využívat hračky starší, ale i nové, které jsou postupně 

dokupovány a obměňovány. 

Nainstalován byl rovněž dataprojektor. K práci s dětmi je  využívána  příležitostně HIFI věž. 

Přesto, že v současné přetechnizované době pozorujeme i u předškolních dětí spíše zájem o 

televizní pořady, snažíme se získat v dětech zájem o knihy. K tomu slouží bohatě vybavená 

žákovská knihovna s knihami staršími, ale i nově pořizovanými. V knihovně učitelské jsou 

většinou publikace starší, několik titulů je i z doby současné. Pro vlastní sebevzdělávání 

pedagogických pracovnic využíváme spíše aktuální odborné časopisy ( např. Informatorium, 

Dráček) a internet.          

Celý areál je oplocen a je monitorován kamerovým systémem. 

Velká terasovitá školní zahrada umožňuje vzhledem ke vhodnému umístění téměř každodenní 

využití . Oddělení od hluku a prachu z místní komunikace je zajištěno urostlým živým plotem 

z okrasných dřevin. Z hlediska hygienických požadavků je zahrada ve stavu vyhovujícím. 

Výhledově je v plánu vybavení zahrady novými herními prvky 

Rovněž skutečnost, že školní jídelna je v suterénu budovy, je velikou výhodou při zajišťování 

stravy. Děti mají jídlo čerstvé a teplé. Bez problémů je dodržován pitný režim.  

2) ORGANIZAČNÍ PODMÍNKY, ŽIVOTOSPRÁVA 

Provozní řád mateřské školy - viz příloha č.1 



Školní řád mateřské školy - viz Směrnice 49. Školní řád mateřské školy 

3)  PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY 

Vzhledem k rozmanitému věkovému složení třídy (3 – 6 let), je nutno přistupovat k dětem s 

přihlédnutím na jejich individuální potřeby a zájmy. V tomto smíšeném oddělení jsou děti 

starší vedeny k větší samostatnosti, ohleduplnosti a spolupráci ve vztahu k mladším 

kamarádům (v sebeobsluze, ale i při plnění různých úkolů ve výchovně vzdělávacích 

činnostech).  

 

4) ŘÍZENÍ MŠ  

Naše mateřská škola je školou sloučenou se ZŠ Písařov, která je právním subjektem.  

Statutární zástupce:    Mgr. Jiří Pavlas        

vedoucí učitelka MŠ:   Hana Kleiblová 

 

5) PERSONÁLNÍ A PEDAGOGICKÉ ZAJIŠTĚNÍ 

Provoz v mateřské škole je zajišťován dvěmi kvalifikovanými pedagogickými pracovnicemi, 

na neúplný úvazek zde pracují rovněž nekvalifikovaná pedagogická pracovnice a také školní 

asistent. Pedagogickým pracovnicím je umožňováno v průběhu školního roku zúčastňovat se 

akcí DVPP.  

6) SPOLUÚČAST RODIČŮ  

Před začátkem každého školního roku obdrží rodiče malý informační letáček tzv. 

PŘEDŠKOLÁČEK, v němž se dozví vše důležité (provoz MŠ, jména zaměstnanců, kroužky, 

příspěvky MŠ, informace vedoucí ŠJ,……). Provozní řád, Školní řád a Školní vzdělávací 

program je vyvěšen po celý rok na nástěnce u vchodu do budovy. V průběhu školního roku 

jsou dle potřeby uskutečňovány pro rodiče třídní schůzky. Aktuální informace jsou zasílány 

také formou SMS na mobil  a jsou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách ZŠ a 

MŠ Písařov. 

 Již několik roků jsou organizovány pro děti a rodiče, ale i pro rodiče samotné různé kulturní i 

sportovní akce (často ve spolupráci se zřizovatelem a organizacemi v obci).  

 Společné akce s rodiči:   

• Podzimní venkovní odpolední akce pro rodiče s dětmi  

• Rozsvěcování vánočního stromu s malou kulturní vložkou žáků ZŠ 

• Vánoční besídka pro rodiče s drobným občerstvením (vánoční cukroví připravené dětmi) 

• Tradiční společenský ples (ve spolupráci s dobrovolnými hasiči) v měsíci únoru 

7) PODMÍNKY PRO SPOLUPRÁCI SE ZŠ 

Spolupráce se ZŠ je v našich podmínkách téměř neodmyslitelná z organizačních, ale 

především z finančních důvodů.  



Společné akce se školou: 

• Kulturní akce v MŠ i mimo obec dle aktuálních nabídek v průběhu celého školního roku. 

(Divadlo Šumperk, kulturní dům Šumperk, kino Olšany),  

• Mikulášská nadílka – prosinec 

• Rozsvěcování vánočního stromu  

• Plavecký výcvik 

• Dětský karneval – březen 

• Pálení čarodějnic 

• Kulturní pásmo ke Dnu matek – květen 

• Návštěva 1.třídy ZŠ s budoucími prvňáčky 

 

8) PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI 

POTŘEBAMI  

➢ Pojetí vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními  

Dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP) chápe naše škola dítě, které k 

naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na 

rovnoprávném základě s ostatními, potřebuje poskytnutí podpůrných opatření.  

Děti s podpůrným opatřením 1. stupně se vzdělávají v běžné třídě.  

Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou pro všechny děti mateřské školy 

společné. Při vzdělávání dětí se SVP je jejich naplňování přizpůsobeno tak, aby maximálně 

vyhovovalo dítěti, jeho potřebám i jeho možnostem.  

Pedagogové:  

➢ vytvářejí optimální podmínky k rozvoji osobnosti každého dítěte,  

➢ pomáhají mu komunikovat a spolupracovat s ostatními tak, aby dosáhlo co největší  

samostatnosti,  

• do vzdělávacích strategií zahrnují podpůrná opatření,  

• volí metody a prostředky, odpovídající potřebám dětí se SVP,  

• uplatňují vysoce profesionální postoje,  

• postupují citlivě a korigují skupinu dětí k pozitivnímu přijetí dítěte se SVP,  

• navazují úzkou komunikaci s rodiči, předávají informace ohleduplně a profesionálním 

způsobem,  

• spolupracují s odborníky.  

➢ Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování plánů pedagogické podpory  

Tvorbu plánů pedagogické podpory (dále PLPP) stanovuje §10 vyhlášky 27/2016Sb. o  

vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.  

• Plán pedagogické podpory je zpracováván mateřskou školou v souladu se ŠVP PV pro 

dítě před zahájením poskytování podpůrných opatření 1. stupně. Toto dítě dosud 

nebylo diagnostikováno ŠPZ. Je zařazeno v běžné třídě MŠ.  

• PLPP je zpracován na základě vyhodnocení diagnostiky dítěte učitelkou MŠ.  

• PLPP zahrnuje popis obtíží dítěte a speciálních vzdělávacích potřeb, podpůrná 

opatření 1. stupně, stanovení cílů podpory a způsob vyhodnocování a naplňování 

plánu.  

• S obsahem PLPP jsou seznámeni rodiče dítěte a ostatní pedagogové školy.  

• PLPP je průběžně aktualizován v souladu s vývojem speciálních vzdělávacích potřeb 

dítěte.  

• PLPP je vyhodnocen nejpozději do 3 měsíců.  

• Vyhodnocení PLPP je konzultováno s rodičem dítěte.  



• Pokud k naplnění vzdělávacích potřeb dítěte nepostačují podpůrná opatření 1. stupně, 

doporučuje mateřská škola využít pomoci ŠPZ za účelem posouzení jeho speciálních 

vzdělávacích potřeb.  

• Žádost o poskytnutí poradenské pomoci zasílá MŠ, dokládá další dokumenty. Je nutný 

souhlas zákonných zástupců dítěte. Potřebná dokumentace je zasílána výhradně 

datovou schránkou nebo doporučeným dopisem..  

• Do doby zahájení poskytování podpůrných opatření vyššího stupně stanovených ŠPZ 

poskytuje MŠ dítěti podpůrná opatření prvního stupně na základě plánu pedagogické 

podpory.  

➢ Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování individuálních vzdělávacích  

plánů (dále IVP)  

Tvorbu individuálních plánů stanovuje §3 vyhlášky 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.  

IVP je závazným dokumentem pro zajištění speciálních vzdělávacích potřeb dítěte. Svým 

obsahem vychází ze ŠVP PV a z doporučení ŠPZ. Je vypracován na základě žádosti 

zákonného zástupce dítěte.  

• IVP je vytvořen podle přílohy č. 2 vyhlášky 27/2016 Sb.  

• IVP je zpracován bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce kdy škola obdržela 

doporučení ŠPZ a žádost zákonného zástupce.  

• IVP může být průběžně aktualizován a doplňován.  

• MŠ seznámí pedagogy, kteří s dítětem pracují, s vypracovaným IVP, dále zákonné  

zástupce dítěte, kteří tuto skutečnost stvrdí podpisem.  

• Poskytovat vzdělání dle IVP lze pouze na základě písemného informovaného souhlasu 

zákonných zástupců dítěte.  

• ŠPZ se školou spolupracuje a nejméně 1x ročně vyhodnocuje naplňování stanoveného 

plánu, poskytuje podporu a odbornou pomoc.  

➢ Podmínky vzdělávání dětí se SVP  

Mateřská škola zajišťuje podmínky pro vzdělávání dětí se SVP, které odpovídají jejich 

individuálním potřebám. Učitelka zajišťuje podmínky s ohledem na vývojová a osobnostní 

specifika těchto dětí a je vzdělaná v oboru speciální pedagogika.  

Pro vzdělávání dětí s podpůrným opatřením škola zabezpečuje:  

• Princip diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při plánování a organizaci 

činností, včetně obsahu, metod a forem vzdělávání.  

• Realizaci všech stanovených podpůrných opatření při vzdělávání dětí.  

• Osvojení specifických dovedností na úrovni individuálních potřeb a možností dítěte se 

zaměřením na samostatnost, sebeobsluhu a základní hygienické návyky v úrovni 

odpovídající věku a typu postižení dítěte.  

• Spolupráci se zákonnými zástupci dětí, ŠPZ případně jinými odborníky mimo oblast 

školství.  

• Snížený počet dětí ve třídě v souladu s platnou legislativou.  

• Přítomnost asistenta pedagoga podle stupně přiznaného podpůrného opatření.  

V případě přijetí dítěte se speciálními potřebami, budou po konzultaci s rodiči, poradenským 

zařízením, popřípadě s příslušným lékařem (pediatrem) upraveny podmínky pro vzdělávání 

dětí se speciálními vzdělávacími potřeby podle RVP PV ve znění opatření mistryně školství, 

kterým se mění RVP pro předškolní vzdělávání s přihlédnutím ke speciálním vzdělávacím 

potřebám dětí. Bude-li třeba zajištění materiální či organizační, individuálně využijeme 

všechny  možnosti, tak aby se co nejefektivněji vyhovělo potřebám dítěte. 

 



9) PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ NADANÝCH  

 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, jeho obsah a podmínky jsou 

formulovány tak, že při jeho realizaci je využíván co největší potenciál dítěte s ohledem na 

jeho individuální možnosti - to platí i o vzdělávání dětí talentovaných a nadaných. Škola ve 

spolupráci s rodiči mapuje děti, které vykazují známky nadání a vytváří prostor pro jejich 

rozvoj. Vzdělávání probíhá tak, aby byl stimulován rozvoj jejich potenciálu včetně různých 

druhů nadání, aby se toto mohlo nejen projevit, ale hlavně rozvíjet. Dětem jsou nabízeny 

specifické vzdělávací činnosti, v rámci běžného režimu dne.  

V rámci rozvoje dětských talentů škola zajišťuje kurzy plavání a lyžování. Hudební nadání 

mají děti možnost rozvíjet v zájmovém bezplatném kroužku “hravá flétnička“ Informace o 

těchto nadstandardních aktivitách rodiče získají na schůzkách s rodiči nebo prostřednictvím 

nástěnky v budově školy. Je vždy na uvážení rodičů, zda své dítě přihlásí. V opačném případě 

MŠ zajišťuje provoz v běžném režimu.  

Pro individuální a skupinové činnosti dětí talentovaných a mimořádně nadaných, v běžném 

provozu mateřské školy, jsou dětem nabízeny deskové hry, tzv. IQ hračky, encyklopedie, PC 

s výukovými programy, IT, časopisy pro předškoláky aj..  

Rodiče dětí s mimořádným nadáním dokládají tuto skutečnost zprávou z vyšetření ve ŠPZ, 

škola zajišťuje realizaci podpůrných opatření  

 

10) PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ OD DVOU DO TŘÍ LET 

Předškolní vzdělávání lze organizovat pro děti od dvou let věku. Rámcové cíle a záměry 

vzdělávání, obsažené v RVP PV, jsou vhodné i pro vzdělávání dětí od dvou do tří let. Je však 

nezbytné uvědomovat si specifika, související s dosahovanou úrovní ve všech oblastech 

vývoje dítěte. Dvouleté dítě projevuje velkou touhu po poznání, experimentuje, objevuje. 

Poznává všemi smysly. Vymezuje se vůči ostatním, osamostatňuje se, bývá silně 

egocentrické. Neorientuje se v prostoru a čase, žije přítomností a situacemi, které ji naplňují. 

V pohybových aktivitách je méně obratné. Proti starším dětem má výrazně méně zkušeností. 

Rozdíly v jednotlivých oblastech vývoje dětí tohoto věku jsou velmi výrazné.  

Pro dvouleté dítě je zařazení do mateřské školy nejčastěji první sociální zkušeností mimo širší 

rodinu. Obvykle se projevuje silnější potřebou vazby na dospělou osobu. Poznává nové 

vzorce chování dospělých i vrstevníků, vymezuje si vlastní prostor, přijímá vymezené hranice 

a nové role. Učitel zastává velmi významnou pozici, stává se zástupcem rodiče, jistotou a 

oporou dítěte v běžném dění i v budování vztahů s vrstevníky.  

Dvouleté děti se nejvíce učí nápodobou, situačním učením, vlastním prožitkem a především 

hrou. Často vyžadují opakování činností, potřebují pravidelné rituály, zpravidla udrží 

pozornost jen velmi krátkou dobu. Z tohoto důvodu je snahou zajistit vyhovující režim dne, 

který respektuje potřeby dětí (zejména pravidelnost, dostatek času na realizaci činností, 

úprava času stravování, dostatečný odpočinek), vybavit dostatečným zázemím pro zajištění 

hygieny dítěte, pro zajištění pocitu bezpečí a jistoty.  V případě přijetí dítěte mladšího tří let je 

postupováno dle Školského zákona 

 

➢ Organizace vzdělávání 

Charakteristika třídy  

Povinná školní docházka dětí docházejících do MŠ poslední rok před nástupem do ZŠ je plně 

respektována. Tyto děti mají vyhrazený čas i prostor k činnostem s učitelkou. S dohledem nad 

mladšími dětmi v tuto dobu pomáhá školní asistent. Učitelky se ve třídě střídají v týdenních 

směnách (1. týden ranní směna, 2. týden odpolední směna). Učitelka nastupující na odpolední 



směnu si přebírá děti nejmladší, se kterými pracuje samostatně. Řízené činnosti a zpravidla i 

pobyt venku probíhá odděleně.  

Organizace dalších aktivit 

Další aktivity jsou organizovány dle aktuálních požadavků rodičů a věkového složení třídy. 

Jedná se např. o tyto aktivity: Lyžařský výcvik (Lyžařská škola Buková Hora), Plavecký výcvik 

(Aquacentrum Šumperk). Účast na těchto aktivitách je možná z finančních a kapacitních 

důvodů pouze společně se ZŠ Písařov, popřípadě s jinou MŠ nebo ZŠ z okolních vesnic. 

Stejně tak kulturní akce mimo budovu MŠ jsou využívány jen společně se žáky ZŠ 

(financování dopravy). Dle zvážení se zúčastní pouze děti starší. 

Přijímání dětí do mateřské školy  

 viz Směrnice 49. Školní řád MŠ 

➢ Charakteristika vzdělávacího programu 

Filozofie školy: 

Nástupem do mateřské školy opouští dítě „bezpečí“ rodiny, stává se součástí 

nového společenství dětí a dospělých. Filosofií naší školy je vytvořit pobyt dítěte v  mateřské 

škole s úzkými vazbami na rodiče. Chceme umožnit dětem prožít aktivní a šťastné dětství tím, 

že jim vytvoříme pohodové a přátelské prostředí, kde se budou cítit dobře, kde bude 

kamarádská nálada, pochopení a láska. Je nutné se zaměřit na zdravý vývoj dítěte, který je 

spojen s přiměřenou pohybovou aktivitou a vychovat samostatné a sebevědomé děti, schopné 

komunikovat a spolupracovat. 

 

Vize školy 

• Šťastné a spokojené dítě, připravené na vstup do základní školy 

• Příznivé klima školy a její součinnost s okolím 

• Podpora partnerství a kooperace mezi zaměstnanci školy i mezi rodiči 

 

Dlouhodobé cíle mateřské školy: 

• Otevřít školu veřejnosti, rodičům a aktivně s nimi spolupracovat 

• Rozvíjet pohybové schopnosti a dovednosti, zvyšovat fyzickou zdatnost dětí 

• Připravit děti na úspěšný vstup do základní školy 

• Respektovat individuální potřeby dětí, podporovat jejich duševní pohodu 

• Vypěstovat v dětech kladný vztah k přírodě, cítit sounáležitost se svou vesnicí a lidmi, 

kteří zde žijí 

• Vést děti k poznání, že každý může přispět k tomu, aby se nám žilo lépe a zdravěji, 

zavést do jejich podvědomí zásady slušného chování  

 

Formy a metody vzdělávací práce 

Aby byla rozvinuta osobnost dětí, je naší snahou být dítěti partnerem, přijímat ho 

takové jaké je, uznávat ho jako osobnost, empaticky mu naslouchat, rozvíjet jeho 

potenciality. Důraz je kladen na úctu k dítěti, respekt a důvěru, vlastní prožitky a 

zkušenosti, podporu jeho vlastních aktivit, respektování jeho vývojových zvláštností, 

jeho temperamentu. Tomu odpovídají formy a metody vzdělávací práce v naší 

mateřské škole. Naší snahou je, aby vzdělávání probíhalo přirozeným způsobem, který 

je dětem blízký a jeho mentalitě vlastní, aby učení bylo co nejnázornější, založené na 



vlastní činnosti, experimentování, jejich prožitcích. Omezujeme učení předáváním 

hotových poznatků a slovních poučení. To, co děti zažijí, si lépe pamatují a hlavně je 

takováto zkušenost pro ně zábavnější. Mají také možnost se v činnosti realizovat, 

mohou ovlivnit, co se dozvídají. To všechno vede k samostatnosti, ale také 

zodpovědnosti za výsledek, spolupráci, komunikaci. 

Hojně se snažíme využívat také kooperativní učení, zejména při dětských hrách, 

pohybových hrách, konstruktivních činnostech a různých tvořivých činnostech, kdy děti 

spolu vzájemně komunikují, musí řešit různé náhodně vzniklé situace, konflikty, učí se 

vzájemně naslouchat, vyjadřují svůj souhlas či nesouhlas. Při těchto činnostech je naší 

snahou zastávat jen roli pozorovatele a zasahovat pouze v situacích, které to nezbytně 

vyžadují a tak dávat dětem prostor pro samostatné vyřešení situace, či problému. 

V naší mateřské škole je hojně využíváno prvků tvořivé dramatiky. Děti si rády hrají 

na něco, na někoho, vyzkouší si různé situace nanečisto. 

➢  Vzdělávací obsah  

Vzdělávací obsah je uspořádán do integrovaných bloků (témat), na jejichž tvorbě se podílely obě 

učitelky, a který je podrobně rozpracován v TVP a je v souladu s ŠVP, resp. s RVP PV 

Časový rozsah těchto bloků je pouze orientační lze jej pozměňovat podle svých potřeb a 

podmínek. Souhrnný název těchto témat  HRAJEME SI S POHÁDKOU ( I. – III.) 
dává široký prostor celoročně nahlížet prostřednictvím pohádkových hrdinů, postav, příběhů do 

různých oblastí dětem více či méně známých a přímo vybízí k vymýšlení příběhů, rozvoji 

fantazie a dětské představivosti. Učitelky, ale především děti s nimi mohou pracovat, obohacovat 

svoje vědomosti a znalosti ve všech vzdělávacích oblastech. V neposlední řadě také uchovat 

v dětech vztah k lidové tvořivosti, vztahu ke knihám, klasickým pohádkám, umět se orientovat 

v dětských časopisech. Právě s pohádkami z dětského  časopisu Dráček bude celý školní rok 

2020/2021 pracováno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Názvy témat a podtémat 

 

1) Není dráček jako dráček    

➢ Ahoj, kamarádi,  

➢ Tady se mi bude líbit 

Nově nastupující děti se adaptují na prostředí mateřské školy, na odloučení od 

rodičů, 

získávají, relativní citovou samostatnost, seznamují se s prostředím mateřské školy, 

s dětmi 



a dospělými v mateřské škole. Poznávají nové kamarády, navazují nové kontakty. 

                                                                                                                                                                                                           

2) Čas draků    

➢ Plody podzimu 

➢ Podzimní počasí 

Podzim na vesnici má své nepostradatelné činnosti, které zažívají nejen dospělí, ale 

hlavně děti. Vycházky do lesů na houby, sběr šípků a jeřabin i kaštanů, kopání 

brambor, sklízení řepy, to vše mohou děti nejen pozorovat, ale také prakticky 

vyzkoušet. S podzimem přichází rovněž sklizeň ovoce a zeleniny ze zahrad a 

zahrádek. 

Větrné počasí přináší nejen dětské radovánky v podobě pouštění draků nebo při 

výrobě větrníků.  Je to i doba padajícího pestrobarevného listí a s ním nepřeberné 

množství tvořivých činností. Je to také období, v němž je nutné více a tepleji se 

oblékat, protože už bývá sychravo, chladno a nevlídně. 

 

3) Vánoční čas   

➢ Čerti a čertíci 

➢ Vánoce 

Konec listopadu je jen krůčkem k zimě. Z komínů na domech se kouří, nikomu se 

nechce moc ven. A příroda? Ta se chystá k zimnímu spánku. Většina ptáků odlétá 

do teplých krajin, zvířata ve volné přírodě dokončují zásoby potravy na zimu. 

Dlouhé zimní večery a podvečery přímo vybízejí k tolik chybějícím společným 

chvílím a hrám rodičů s dětmi, ale také k tajemnému očekávání na svátek svatého 

Mikuláše a na čerty a anděly. 

Advent, čas předvánoční má po staletí své kouzlo. Především děti toto období milují. 

Rozhovory o Vánocích, o jejich tradičních zvycích nejen v naší republice, zpěv 

koled, ale i vánoční tvoření k této době neodmyslitelně patří.  

 

 

4) Dráčkovi zima nevadí  

➢ Zimní radovánky  

➢ Toto zebe 

V naší nadmořské výšce je předpoklad, že si v měsíci lednu, po vánočních 

prázdninách budeme společně s dětmi užívat zimní radovánky. Bude to nejen 

stavění sněhuláků, ale i bobování, sáňkování, a pokud bude dostatečný zájem, 

snad i lyžařský výcvik v nedalekém lyžařském středisku. To, že většina dětí zimu 

má rádo, není tajemstvím. Horší je to ve volné přírodě se zvěří. Naše děti si o 

zvířátkách budou nejen povídat, poznávat je na obrázcích, ale při vlastních 

návštěvách u krmelce snad i nějakého zajíce, veverku nebo srnku uvidí.   

  

5) Až se tráva zazelená  

➢ Na louce 

➢ Velikonoce 



➢ Na zahrádce 

➢ Domácí zvířátka  

Jaro a teplé sluneční paprsky probouzí přírodu. V zelené trávě rozkvétají první jarní 

květiny, přilétají ptáci z teplých krajin, na zahrádkách je plno práce se sázením a setím 

jarní zeleniny. Postupně rozkvétají známé i méně známé květiny tolik potřebné pro 

včelky, ale i pro potěchu oka, pro radost maminkám ke Dnu matek. To vše mají děti 

možnost sledovat, povídat si s kamarády i s učitelkami, ale také pomáhat při drobných 

pracích na zahrádce u MŠ.  

K jaru patří neodmyslitelně Velikonoce a s ním velikonoční zvyky, říkanky, básničky. A 

protože symbolem Velikonoc jsou kuřátka, zajíčci a ovečky. Poznat a pojmenovat domácí 

zvířata je dětem velmi blízké, při vycházkách vesnicí k tomu je plno příležitostí 

 

6) Letem světem 

➢ Řemesla 

➢ Děti, kamarádi  

➢ Jedeme na výlet  

➢ V ZOO 
Od rána do večera má každý člověk, malý i velký plno práce. Některé činnosti (sebeobsluha, 

hygiena) je potřeba dělat pravidelně, každý, den. Děti se je však musí doma i ve školce učit, 

připomínat, umět pojmenovat. Bude ještě dlouho trvat, než opravdu vyrostou a budou moci 

vykonávat práce a řemesla, jako dospělí. Ve školce si však mohou hrát „na lékaře“ (kadeřnici, 

prodavačku, zedníka, automechanika,…) Také typické pro vesnici, malé i větší dvorky u domů, 

dávají příležitost k poznávání různých profesí a k drobným pracovním činnostem., , ,)  

I Den dětí bude v toto období aktuální. Fantazie je u dětí úžasná, a proto ji využít a 

společně vymyslet příběh například o malém černouškovi, chlapečkovi (holčičce) z jiné 

země či dokonce světadílu a s nejstaršími dětmi jim „napsat“ dopis, bude jistě poutavé. 
Blížící se konec školního roku a s ním přicházející prázdniny, to je doba výletů. 

Pojmenovat dopravní prostředky, kterými lze výlet podniknout, zvládnou děti lehce. Větší 

problém asi budou mít s pomyslnou návštěvou hlavního města a s pojmenováním 

významných míst v Praze (Hradčany, Karlův most,…..).nebo s pojmenováním zvířat 

v ZOO.  

 

 

Evaluační systém 

Přehled evaluační činnosti školy je přehledem o tom, jak naše MŠ a její pedagogové pracují a 

je zaměřen na: 

- Přehled činností, které probíhají na úrovni školy 

- Přehled činností, které probíhají na úrovni třídy 

- Přehled o sledování a hodnocení výsledků výchovy a vzdělávání dětí 

 



A).Úroveň školy: 

Provádí ředitel, který sleduje a vyhodnocuje průběžně a opakovaně podmínky (materiální, 

organizační…) výchovy a vzdělávání. Toto je prováděno při hospitacích, pedagogických 

radách, provozních poradách. Patří sem rovněž pololetní a závěrečná evaluace školy (Vlastní 

hodnocení školy), kde je komplexně vyhodnoceno: 

1. podmínky vzdělávání 

2. průběh vzdělávání 

3. spolupráce s rodiči a dalšími partnery 

4. řízení školy 

5. výsledky vzdělávání 

 

B).Úroveň třídy 

Provádí učitelky MŠ. 

Denní evaluace = evaluace pomocí obecných rámcových cílů(s čím se dítě setkává?, má 

prostor pro samostatnost?...). Kdykoliv v průběhu dne si může pedagog položit výše uvedené 

otázky a operativně korigovat své působení směrem k požadované kvalitě. 

-Denní zápis (evaluace) do třídní knihy spolu s dětmi, kdy děti vzpomínají, co prožily v 

průběhu dne. 

-Rozhovory s dětmi, popřípadě s rodiči o celodenních dojmech a zážitcích.  

Evaluace předchozího tématu –  integrovaného bloku, jejího průběhu formou zápisů do tzv.“ 

hodnotícího listu“ 

 

 

C).Hodnocení vzdělávacích výsledků dětí 

Sledován je rozvoj a osobní vzdělávací pokroky u každého dítěte zvlášť a důležité informace 

jsou zaznamenávány.  

K nahlédnutí pedagogům nebo rodičům je: 

1. Portfolio – složka pracovních listů, výkresů,…(zakládáno vždy jeden školní rok a na konci 

školního roku předáno rodičům).  

2. Záznamový list „Co už umím„ - je s ním pracováno po celou dobu docházky dítěte do MŠ, 

po ukončení je založen, popř. na vyžádání předán rodičům. 

 


