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1. ldentifikační údaje o mateřské ško!e

Název: Mateřská škola Ostrava, Křižíkova 18, příspěvková organizace

Právní forma: příspěvková organizace

Tvp MŠ: celodenní s pravidelným provozem, (pětitřídní)

tčo: 75027 ggo

Ředitelka: Mgr. Petra Šrámek Zahradníková

Zástupce ředitele: Mgr. Sandra Navrátilová

Adresa: Křižíkova L8|28L3,7020O Moravská Ostrava

Tetefon: 596 L27 266

E-mail: kancelar.krizikova@seznam.cz

www. mskrizikova.cz

Tvp MŠ: celodenní

Zřizovatel: Statutární město Ostrav, městský obvod Moravská Ostrava
a Přívoz, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava, okres
ostrava - město, tč oos+s+st, Dlč czo084545L

Maximální kapacita: 125 dětí

Provozní doba: 6,00 - 16,00 hodin

Školní vzdělávací program byl zpracován pro období od 1. 9. 2020 - neomezeně, nejdéle však
po dobu pěti let podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání
v platném znění.

1.1. Úvod
Každé roční období nabízí zcela jedinečné přírodní zážitky, které promění procházku či pobyt
na zahradě v nezapomenutelnou zkušenost, ať už podzimní plody, stopy ve sněhu, první jarní
květy či motýli na květinách.

Můžeme pozorovat, objevovat a zkoumat naši přírodu v průběhu zádumčivého podzimu,

třeskuté zimy, jarního rozkvětu, horkého léta a s nadšením porozumět souvislostem
a zákonitostem v přírodě po celý rok.

Školní vzdělávací program je základní koncepcí pro vzdělávání dětí v naší organizaci.

Zpracováváme jej v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání
a v souladu s obecně platnými právními předpisy.
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Hlavními cíli předškolního vzdělávání jsou:

i,'; rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení
i-'; osvojenísi základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
"r,'; získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná

osobnost působící na své okolí

Tematická stru ktura Švp:

Čas pohádek
a překvapení

Rok v přírodě,
aneb zahrada
jedna paráda
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2. Obecná charakteristika školy
Mateřská škola Křižíkova je pětitřídní s kapacitou L25 dětí a postavena byla jako
dvoupodlažní budova v roce 1968 v městské zástavbě, mimo dopravní ruch.

V přízemí budovy je školní kuchyně, kde se vaří nejen pro děti a zaměstnance naší školy, ale
rovněŽ i pro cizí strávníky. Nachází se zde také kancelář vedoucí školní kuchyně, dále šatny,
prádelna, zázemí pro správní zaměstnance a zaměstnance kuchyně. V přízemí jsou umístěny
dvě třídy pro nejmladší děti, s bezbariérovým přístupem, ostatní třídy jsou v prvním patře
budovy. Zde je také kancelář ředitelky školy a sekretariát. Děti jsou rozděleny do
homogenních tříd podle věku. Po celé délce budovy se rozprostírá poměrně velká zahrada se
vzrostlými stromy, která je hojně využívána pro zdravý aktivní pohyb i relaxaci, edukaci
i podněcování estetického vnímání dětí.

V srpnu 2005 byla provedena oprava části chodníku v areálu budovy MŠ, v červenci 2006
uýměna střešní krytiny, v srpnu 2007 oprava druhé části chodníku, v květnu 2008 nátěr části
oplocení. V roce 2010 byla provedena rekonstrukce školní zahrady, bylo zachováno pět
pískovišť, původní nefunkční betonový bazén byl nahrazen amfiteátrem. Zahrada byla
vybavena novými barevnými hracími prvky, sestavami průlezek a lavičkami. V roce 2011
proběhla rekonstrukce zdravotechniky. V měsících červenci a srpnu 2015 byla provedena
cetková rekonstrukce budovy MŠ - oprava zdí, výměna oken a dveří, zateplení střechy
a obvodových zdí budovy. V roce 2019 proběhla výměna jídelních výtahů a zároveň kovových
části oplocení. Školní zahrada byla doplněna o přepažovací plůtky, které oddělují vstupní
a herní část zahrady a zároveň zajišťují bezpečnost dětí při pobytu na školní zahradě.
Oplocení splňuje všechny bezpečnostní normy a předpisy platné pro dětská hřiště.

V roce 2020 proběhlo statické zajištění budovy. Průběžně jsou měněny podlahové krytiny

v jednotlivých místnostech. Třídy jsou dovybavovány novým nábytkem, dřevěná lehátka byla

nahrazena plastovými, v šatnách jsou umístěny nové šatní bloky. Vybavení tříd je
modernizováno v souladu s platnou legislativou.

V přípravnách jídla jsou nové kuchyňské linky, školní kuchyně byla dovybavena

konvektomatem, mobilní klimatizací a byla zakoupena nová škrabka brambor a kompostér.

okolí mateřské školy, ač v městské zástavbě, je vhodné pro zaměření a uplatnění
environmentální výchovy. K tomu slouží zejména rozlehlá zahrada s bohatou faunou a flórou,
která je díky využívání finančních dotací zrúzných zdrojů průběžně přetvářena na přírodní
učebnu. Edukační a sportovní aktivity probíhají také v nedalekém městském parku

(Komenského sady)a u řeky Ostravice.

Všechny vnitřní i venkovní prostory splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných

předpisů,
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3. Podmínky předškolního vzdě!ávání
Mateřská škola je v provozu již od roku 1968. Budova pětitřídní mateřské Školy je

dvoupodlažní, bezbariérový přístup je pouze ve dvou třídách v přízemí. V budově je rovněž

školníjídelna, prádelna, kabinety, sborovna, ředitelna, sekretariát, šatny pro zaměstnance,

3.1. Věcné podmínky
Mateřská škola má dostatečně velké prostory a takové prostorové uspořádánÍ,

které vyhovuje nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí.

Dětský nábytek je ve třídě pro nejmladší děti přizpůsobován věkové skupině

od 2 let. Tělocvičné nářadí, zdravotně hygienické zařízení i vybavení pro
odpočinek dětí jsou přizpůsobeny antropometrickým požadavkům, odpovídají
počtu dětía dle kontroly jsou i zdravotně nezávadné.
Vybavení hračkami, pomůckami, náčiním, materiály a doplňky zpravidla
odpovídá počtu dětí a jejich věku, Je však průběžně cíleně obnovováno
a doplňováno pedagogy. Všechny tyto hračky a pomůcky jsou umístěny tak, aby
je děti dobře viděly a mohly sije samostatně brát,
Prostředí je upraveno tak, aby dětské práce byly vždy přístupné dětem
a prezentovány i zákonným zástupcům.
Na budovu mateřské školy navazuje poměrně velká zahrada s množstvím
herních prvků a pěti samostatnými pískovišti. Tyto prostory jsou vybaveny tak,
aby bezpečně umožňovaly dětem pohybové a další aktivity a přímý kontakt
s přírodou důležitý pro třídění smyslů a smyslové prožitky během celého roku.

Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní
a hygienické normy dle platných legislativních předpisů.

rlr
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3.2. Životospráva

+|c

Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, připravovaná ve školní
kuchyni mateřské školy. Je dodržována vhodná skladba jídelníčku, rozmezí
konzumace jídel má adekvátní intervaly. Je zajištěn pravidelný denní rytmus
a iád, který je natolik flexibilní, že umožňuje organizaci činností v průběhu dne
přizpůsobit potřebám dětí a aktuální situaci, Děti do jídla nenutíme, vše řešíme
se zákonnými zástupci dětí,
Děti jsou každodenně dostatečně dlouho venku, program činností je
přizpůsobován kvalitě ovzduší a povětrnostním podmínkám. Mají dostatek
volného pohybu nejen na zahradě, ale i v interiéru mateřské školy. V denním
programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku
jednotlivých dětí.
Odpočinek dětí po obědě je zajištěn všem dětem, je ovšem plně respektována
individuální doba odpočinku případně relaxace jednotlivých dětí. Děti mohou
odpočívat se svou oblíbenou hračkou, dětem je čtena pohádka nebo
poslouchají reprodukovanou pohádku z CD či relaxační hudbu. Učitelky reagují
při odpočinku na individuální potřeby dětí. Děti s nižší potřebou spánku se po
určité době mohou věnovat klidové aktivitě, vždy však s dodržením podmínky
nerušit ostatní děti.
Denně jsou zařazovány rovněž pohybové aktivity ve formě pohybových chvilek,
ranního cvičení, pohybornich her, pobytu venku, odpoledních činností.
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Jídelníček je sestavován tak, aby strava byla pestrá a splňovala všechny
náležitosti zdravé výživy pro dítě v předškolním věku, Děti do jídla nenutíme,
ale snažíme se, aby jídlo alespoň ochutnaly a naučily se tak postupně zdravému
stravování,
Pitný režim je zajišťován v průběhu celého dne. Kromě pití u jednotlivých jídel
mají děti možnost kdykoliv se napít - každé dítě má svůj označený hrneček.
Dětem je nabízena voda, volně přístupná po celý den a ovocné čaje. Také v
horkých letních dnech máme zajištěn pitný režim předkládáním dostatečného
množství tekutin všem dětem v rámci pobytu venku.

l'; UČitelé se sami chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují tím
dětem přirozený vzor.

3.3. Psychosociální podmínky
SnaŽÍme se o to, aby mezi zaměstnanci naší mateřské školy byla příznivá pozitivníatmosféra
a vzájemná souČinnost. Smyslem naší společné práce je umožnit dětem prožít v atmosféře
klidu, radosti a porozuměnl v sounáležitosti s rodinnou výchovou aktivní a šťastné dětství,
bohaté na příjemné cítové prožitky. Nejdůležitější je, aby dětem bylo v mateřské škole
dobře, cítily se spokojené a chodily do ní rády. Adaptační proces nově příchozích dětí probíhá
postupně přirozeně a individuálně.

t3 Pedagogové respektují potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají v jejich
uspokojování. Vytváří podnětné prostředí ve smyslu tělesné, duševní
a společenské pohody (wellbeing).

t? Všechny děti mají rovnocenné postavení.
t's Děti se učí pravidlům soužití, dostává se jim jasných a srozumitelných pokynů.
t'; Nově zapsané děti mají možnost adaptace na nové prostředí a na nové situace.
?'í Pedagogický styl, jakým jsou děti vedeny, je podporující, sympatizující,

projevuje se empatickou a naslouchající komunikací pedagoga s dětmi,
t'S Je podporováno prosociální chování dětí a uplatňován pedagogický styl

s nabídkou, který počítá s aktivní spoluúčastí dětí.
?'' Vzdělávací nabídka odpovídá vývojovým možnostem předškolního dítěte

a potřebám jeho života.
t'' Pedagog se vyhýbá negativním slovním komentářům, dostatečně oceňuje

a vyhodnocuje konkrétní projevy a výkony dítěte.
t|"' Ve vztazích mezi dospělými i mezí dětmi se projevuje vzájemná důvěra

a tolerance, zdvořilost a vzájemná podpora. Dospělí se chovají spolehlivě.
?'"' V mateřské škole je zajištěn pravidelný denní řád, který je natolik flexibilní, že

umožňuje organizovat činnosti dětí v průběhu celého dne a přizpůsobovat je
aktuálním potřebám a provozu.

?'§ Rodinu dítěte bereme jako prvotní a určující výchovnou instituci, snažíme se
o trpělivý, vstřícný a tolerantní přístup k zákonným zástupcům dítěte. Se

zákonnými zástupci spolupracujeme na výchově jejich dětí a konzultujeme s

nimi individuální vývojové pokroky či případné nesrovnalosti.

3.3.1. Patologické jevy

Využíváme preventivní program sociálně patologických jevů: ,,Žiieme s přírodou", viz příloha

L.

ttr

+llúi
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3.3.2. Adaptační program

Adaptační proces nově příchozích dětí probíhá postupně přirozeně a individuálně. Je určen
pro nové děti nebo děti po dlouhodobé absenci, nabízí zákonným zástupcŮm možnost
postupně přivykat dítě na pobyt v mateřské škole prodlužováním doby pobytu od

zkráceného dopoledního pobytu až po celodenní pobyt. Adaptace probíhá u každého dítěte
jinak, a proto je vždy na domluvě učitelky se zákonným zástupcem, jakou konkrétní podobu
bude mít. Každé nové dítě je seznámeno s učitelkami, dětmi a prostředím třídy, postupně s

dalšími zaměstnanci MŠ. Dále se postupně seznámí s pravidly společného soužití ve třídě
a skupině dětí. Učitelka pomáhá dětem v začlenění do skupiny, je mu oporou a rádcem.

3.4. Organizace chodu
Celodenní provoz MŠ je od 5:00 do 16:00 hodin.

Počet tříd: 5

Třídy mateřské školy jsou věkově homogenní,7aYazování dětí do jednotlivých tříd probíhá s
ohledem na vytvoření vyvážených skupin. Přání zákonných zástupců na zařazení dětí do
konkrétních tříd je zohledněno, pokud to organizační a provozní podmínky mateřské školy
dovolí.

Během školního roku se děti účastní různých kulturních a společenských akcí, výletů,
programů. Všechny tyto aktivity jsou plánovány tak, aby děti obohatily a doplnily tak aktivity,
cíle a záměry vzdělávánív mateřské škole,

Denní řád mateřské školy je dostatečně flexibilní, aby v případě potřeby umožnil reagovat na

změny a aktuální potřeby,

Uplatňujeme cílené a individualizované působení na každé dítě, které odpovídá současnému
pojetí moderní pedagogiky.

Při spojování tříd z provozních důvodů dbáme na dodržení hygieny (dítě má vždy své
lůžkoviny, svůj hřebínek, užíváme papírové ručníky a papírové kelímky).

3.5. Organizace vzdělávání

Naším cílem je:

i't V denním programu zajistit vyváženost spontánních a řízených činností,
vycházet z prožitkového učení.

?', Přivzdělávání respektovat a podporovat individualitu každého dítěte.

t's Vytvořit dítěti prostor pro experimentování, objevování a poznávání sebe
sama v bezpečném přijímajícím prostředí.
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organizace dne:

scházení na třídě
Spontánní činnosti, individuální činnosti, částečně řízené
ranníčinnosti a úklid

svaclna
Řízené činnosti

10:00 - 11:30 venku, hygiena po pobytu venku
11:30 - 12:].5

L2:I5 - L4:L5 Odpočinek dětí a odpolední klidové činnosti
14:15 - 16:00 a, svačina, spontánní činnosti
t4:45 - L6:00 Rozcházení dětí

y, ,,,,
Casové údaje jsou orientační, v průběhu dne je možno přizpůsobit organizaci činností dětí
jejich potřebám a aktuální situaci, Zachován zůstává vždy přiměřený interval mezi jídly
a dostateČná doba pro pobyt venku dle aktuálního stavu ovzduší a povětrnostních podmínek,
Pevně je také stanoven čas pro scházení a rozcházení dětí (s výjimkami mimořádných akcí
jako jsou výlety, plavání...)

3.5.1. Organizační schéma školy
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3.5.2. Vnitřní uspořádání

Mateřská škola je samostatnou budovou, s celkovým počtem tříd 5, kuchyní, přípravnami
jídla a technickými místnostmi.

zaháiení provozu:

Provoz je zahájen ve třídě ,,Berušky", kde se všechny děti postupně schází od 6:00 hod. do
6:30 hodin.

od 6:30 do 7:00 je pro děti z Kuřátek a Koťátek otevřena ,,scházecí" třída - třída ,,Kuřátka".
Děti z Berušek, Včelek a Soviček se schází ve ,,Berušky".

Od 7:00 se všechny děti schází na své kmenové třídě.

ukončení provozu:

Děti ze třídy,,Koťátka" se od 15:30 převádí do třídy,,Kuřátka" a rozcházejí se z ní.

Děti ze třídy,,Včelky" a ze třídy,,Sovičky" se v 15:30 převádí do třídy,,Berušky" a rozcházejí
se z ní.

Režim dne je volný, flexibilní a pružně se přizpůsobuje aktuálním potřebám probíhajících
vzdělávacích aktivit. Pevně je stanovena pouze doba podávání jídla a pobytu venku.

Od příchodu dětí do MŠ probíhají individuální a skupinové činnosti dětí, podle zájmu. Při tom
je dbáno na soukromí dětí, pokud projeví potřebu samostatné práce nebo pobytu v klidovém
prostředí mimo společné činnosti, Dětem v období adaptace je nabízen individuální režim.

Didakticky cílené individuální, spontánní a Yízené činnosti vedené učitelkou probíhají
v průběhu celého dne, vycházejí ze zájmu a potřeb dětí.. Pobyt venku je přizpůsoben podle
počasí přibližně t,5 - 2 hodiny. V zimě je pobyt venku omezen při nepřízni počasí (vítr, mlha).
Při znečištěném ovzduší (stupeň 3-a) je pobyt venku omezen na 30 minut, při stupních 5-6 je
pobyt venku vynechán úplně. Totéž platí při teplotě pod -10"C a vysokých teplotách v letních
měsících. V letních měsících se aktivity přesouůají ven s využitím zahrady a vycházek

5 - celodenní provoz, sestavovánv dle věku dětí
Maximální
počet dětí ve třídě kuřátek
počet dětí ve třídě koťátek
počet dětí ve třídě Berušek
počet dětí ve třídě včelek
počet dětíve třídě soviček

6:00 hod. - 16:00 hod.
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v přírodě se zajiŠtěním pitného režimu. Děti ve věku od 2 do 3 let mají pobyt venku
přizpůsoben vývojovým potřebám.

Po obědě je vymezena doba na odpočinek (spánek). Všechny děti po obědě odpočívají při
poslechu Čtené nebo reprodukované pohádky či relaxační hudby. Dále je délka odpočinku
přizpŮsobena individuálním potřebám dětí. Jsou respektovány biologické potřeby dětí,
mohou odpoČÍvat nebo se účastnit klidových aktivit. Odpočinek je součástí režimu dne.
UČitelka respektuje individuální potřeby dětí a dětem se sníženou potřebou spánku, které
neusnou, nabízí klidové aktivity.

Stanovený základní režim může být upraven v případě pořádání výletů, exkurzí, návštěv
kulturních zařízení, besídek, dětských dnů a podobných akcí, vyplývajících ze Švp. Rámcový
reŽim dne je postaven na stabilním časovém rozpětí jídel. Mezidobí lze z organizačních
důvodů upravit.

Mateřská škola může organizovat zotavovací pobyty dětí ve zdravotně příznivém prostředí
bez přerušení vzděláván[ školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností
školy.

Mateřská škola informuje zákonné zástupce v dostatečném předstihu o akcích
pořádaných mateřskou školou (písemným sdělením na nástěnkách, webových stránkách
školy a ústním sdělením učitelem).

3.5.3. Charakteristika tříd v mateřské škole

Mateřská škola má stanovenou kapacitu 125 dětí, děti jsou přijímány do pěti tříd. Dětijsou
do jednotlivých tříd zaYazovány podle věku, třídy jsou homogenní. Jednotlivé třídy využívají
ke spolupráci školní asistentku na základě poskytnutých finančních dotací z ESF.

Třído Kuřátka se naplňuje do počtu až 25 dětí ve věku od 2-4 let.

Třida Koťátko se naplňuje do počtu až 25 dětí ve věku 2-4let.

Třída Berušky se naplňuje do počtu až 25 dětí a jsou zde především děti od 3-5 let.

Třída Včelky je předškolní třídou, naplňuje se do počtu až 25 dětí, jsou zde děti ve věku 5-7
let, tedy i dětis OŠD,

Třída Sovičkyje předškolní třídou, naplňuje se do počtu až25 détí,jsou zde přijímány děti od

5-7 let, tedy i děti s OŠO.

3.5.4. Pedagogické působení

orientovat se na individuální potřeby dítěte;
pociťovat základnídůvěru ve schopnosti jiných lidí (dětí, spolupracovníků, rodičů);
být schopen přirozeně navazovat vztahy v pracovní skupině i v běžném chování;
být dítěti, rodině ispolupracovníkům přirozenou oporou; umět objevovat

tlr

tll

tll

tll
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předpoklady každého dítěte a posilovat je prostřednictvím vytvářených aktivit
a podmínek;

?'t respektovat dítě jako individualitu a rozvíjející se osobnos!
t'"' umožnit dítěti samostatně se rozhodovat a zároveň nést následky svého jednání;

t'§ působit jako pozitivní vzor a umět přirozeně kultivovat vztahy mezi dětmi

3.6. Řízení mateřské školy

Příspěvková organizace byla zřízena usnesením Zastupitelstva městského obvodu Moravská
Ostrava a Přívoz č. 943lt9 ze dne 24. 9.2002 s účinností ke dni L L. 2003, zřizovatelem je

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, náměstí Dr. E. BeneŠe

555/6,729 29 Ostrava, okres Ostrava - město. V čele příspěvkové organizace stojí statutární
orgán - ředitelka. Ředitelka jedná jménem příspěvkové organizace samostatně. Schvaluje
organizační strukturu školy a rozhoduje o záležitostech školy vymezených v rámci své
pravomoci.

Ředitelka MŠ: Mgr. Petra Šrámek Zahradníková
Zástupkyně ředitelky: Mgr, Sandra Navrátilová
Vedoucí školní jídelny: Jana Poláková

Komunikační a informační systém školy:
Je vytvořen funkční informační systém jak uvnitř, tak navenek (formou nástěnek, porad,
individuálních pohovorů, společné e-mailové schránky, všichni zaměstnanci se aktivně podílí
na veškerém plánování práce a řízení MŠ).

Formy poskytování informací zákonným zástupcům:
l'"' Nástěnky v MŠ, webové stránky - www.mskrizikova.cz, třídní schůzky,

individuální pohovory se zákonnými zástupci, Dny otevřených dveří, Kluby
nováčků, společné akce, v tisku, web zřizovatele a třídníemaily.

?'; Povinnosti, pravomoci a úkoly jednotlivých zaměstnanců jsou jasně vymezeny.
?'.' Všichni zaměstnanci jsou povinni řídit se interními předpisy a směrnicemi

v platném znění.
:'; Ředitelka vytváří v mateřské škole ovzduší vzájemné důvěry a tolerance,

zapojuje spolupracovníky do řízení mateřské školy, ponechává jim dostatek
pravomocí a respektuje jejich názor.

t'S Ředitelka školy sleduje a vyhodnocuje práci všech zaměstnanců a pozitivně je
motivuje.

f; Za podpory ředitelky pracuje pedagogický sbor jako tým.
t'r Ředitelka vypracovává ŠVP ve spolupráci s ostatními členy týmu.

3.6.1. Spolupráce s veřejností

MŠ spolupracuje se zřizovatelem a dalšími orgány státní správy a samosprávy, s nejbližší ZŠ

i jinými organizacemi v nejbližším okolí a s odborníky poskytující pomoc zejména při řešení
individuálních výchovných a vzdělávacích specifik dětí.

13
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Mimoškolní činnost
Mateřskó škola spolupracuje s těmito institucemi:

?t ZŠ Nádražní
*,'; ZŠ Matiční
t'; Oětským oddělením knihovnyv Přívoze
li; základní umělecká škola sokolovská
1'; Středisko přírodovědců ostrava-Poruba (Korunka)
1:; středisko volného času ostrčilova
r,'s Divadlo loutek Ostrava
i'É Zoo ostrava
r'; Zřizovatel MŠ
t's Kampaň Celé Česko čte dětem
ii; Poskytovatel lekcí plavání
tl; Poskytovatel lyžařského kurzu
i,'; Dům seniorů Kamenec
i.'á Dům seniorů lRlS

Škola a veřejnost
Cyklické akce školy pro veřejnost v průběhu školního roku:

ti; Sportovníakce v tVŠ i mimo budovu MŠ
*t';'Drakiáda
l'; Uspávání broučků
t'; Vánočnídílny
:-'; Výstavy dětských pracív knihovně
t-'; Velikonoční tvoření
?'; Pálení čarodějnic
l-'; Dny otevřených dveří
1,'{ Klub nováčků
"l'l Vystoupenív Domově pro seniory
i:'á Den dětína zahradě MŠ
ii; Pasovánína školáky

SpeciaIizované služby zajišťují
ťl oĚrsxÝ ÉxnŘ: MUDr. Božena Jiroušková, Hornická poliklinika s.r.o.
'i,'; MUDr, Petra Fucimanová, Diagnostické centrum
ťe t<ttNtct<Ý rceopro: Mgr, Marie Roupcová, Diagnostické centrum
i'é PEDAG)GICK) PsYCHoLoGtCKÁ P2RADNA, ostrava lábřeh, Kpt. Vajdy

2656/La, tel.: 553 8].0 700, 596 746 803

3.7. Personální a pedagogické zajištění
i,'; Všich n i ped agogičtí pra covn íci maj í spl něnou od bornou kva l ifi kaci.
t's Pedagogičtípracovníci se dále systematicky vzdělávají, a to včetně ředitelky.
il' Zaměstnancí jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem,
:.'; Je zajišťována spolupráce s kvalifikovanými odborníky (logopedové, speciální

pedagogové, psychologové, lékaři atd.).

Počet pedagogických zaměstnanců celkem: ].].
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Asistent pedagoga, školní asistent - dle počtu podpůrných opatření a možnostídotací z EU

Počet správních zaměstnanců celkem: 3 - 4

Počet zaměstnanců školní kuchyně celkem: 4

3.8. Spo!uúčast rodičů
Spolupráce mezi zaměstnanci školy a rodiči funguje na základě partnerství:

t'; Panuje oboustranná důvěra, otevřenost, vstřícnost, porozuměnÍ, respekt
a ochota spolupracovat.

t'É Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se rŮzných
programů.

l'§ O všem jsou pravidelně a dostatečné informováni.
?'s Zaměstnanci školy chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost v jejich

svěřených vnitřních záležitostech a jednají s nimi ohleduplně a taktně,

společné akce
li.' Adaptační proces dítěte.
t'l Účast na akcích MŠ pro děti a rodiče.
ťs Spoluúčast na výzdobě prostor MŠ.
t'"' Společné výlety pro děti a rodiče.

4. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami potřebuje pro naplnění svých vzdělávacích
možností podpůrná opatření. Aby byly pro děti vytvořeny vhodné podmínky, mají tyto děti
právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření dle § 16 školského zákona. Podpůrná
opatření zajišťuje tVŠ. rilozofie inkluzivního vzdělávání vychází ze zhodnocení diverzity
a rovnosti příležitostí na vzdělávání pro všechny děti, včetně dětí se speciálními vzdělávacími
potřebami,

Pojetí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání umožňuje, aby se v
mateřské škole Křižíkova vzdělávaly i děti mimořádně nadané. V případě, že tyto děti budou
přijaty, flexibilnost Švp dovoluje vzdělávání těchto dětí včetně úprav třídního
a individuálního vzdělávacího programu, To vše s ohledem na to, aby rozvoj a podpora
mimořádných schopností dětí byla zajišťována a organizována takovým způsobem, aby
nebyla jednostranná a neomezila pestrost a šíři obvyklé vzdělávací nabídky,

4.t. Zajištění průběhu vzdělávání dětí se speciálními vzdě!ávacími
potřebami

Děti se specifickými vzdělávacími potřebami budou vzdělávány dle individuálních
vzdělávacích plánů, které budou průběžně konzultovány jak s rodiči, tak i s příslušným
Speciálně pedagogickým centrem, Tvorba individuálních vzdělávacích programů opět vychází
z rámcových cílů a záměrů předškolního vzdělávání, jež jsou přizpůsobovány tak, aby
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maximálně vyhovovaly dětem se SVP a jejich možnostem. Snahou je vytvořit optimální
podmínky pro rozvoj osobnosti dítěte se speciálnímivzdělávacími potřebami.

K osvojování specifických dovedností MŠ využije kompenzační pomůcky. Vedle běžné
nabídky standardních aktivit MŠ poskytne i další, které napomohou k optimálnímu
osobnostnímu rozvoji těchto dětí se zacílením na jejich přiměřenou samostatnost.

Podpůrná opatření - d!e stupně:

1) Podpůrná opatření prvního stupně

přímá podpora
V prvopoČátku poskytují pedagogové dítěti se specifickými vzdělávacími potřebami přímou
podporu a zjišťují, zda je míra podpory a její formy pro dítě dostačující. V případě že,
podpora není dostačující, je nezbytná součinnost více pedagogů, kteří vytvoří plán
pedagogické podpory dle Školského zákona §16.

plán pedagoqické podporv
Jedná-li se o podpůrná opatření prvního stupně, není potřeba doporučení ze školského
poradenského zařízení. Plán pedagogické podpory zpracovává učitelka tVŠ. Zákonný zástupce
dítěte musí poskytnout souhlas s aplikací tohoto plánu a jsou s ním seznámeni všichni
pedagogové, kteří s dítětem pracují.

Je-li plán pedagogické podpory shledán neúčinným z důvodu, že obtíže u dítěte přetrvávají,
pedagog vyzve zákonné zástupce dítěte k návštěvě školského poradenského zařízení.
(PEDAGoGlcKo-PsYcHoLoGlcKÉ PoRADNY IPPPl, sPEclÁLNĚ PEDAGoGlcKÁ cENTRA lsPcl.

Školst<é poradenské zařízení zpracuje zprávu, obsahující doporučení vhodných podpůrných

opatření a předá ji zákonným zástupcům dítěte. Škola obdrží doporučení ke vzdělávání -
závazný dokument, na jehož základě pedagogové s dítětem pracují a škola žádá

o finanční prostředky.

2) Podpůrná opatřenídruhého až pátého stupně

Dle Školského zákona §16 Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s

doporučením školského poradenského zařízení. Škola nebo školské zařízení může místo
doporučeného podpůrného opatření přijmout po projednání s příslušným školským
poradenským zařízením a s předchozím písemným informovaným souhlasem zákonného
zástupce dítěte. Postup při poskytování podpůrných opatření druhého až pátého stupně.

Podpůrná opatření škola poskytuje bezodkladně po obdržení doporučení školského
poradenského zařízení a udělení písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce
dítěte.

MŠ vypracuje lndividuálnívzdělávací plán pro dítě od druhého stupně podpůrných opatření
na základě doporučení školského poradenského zařízení a žádosti zákonného zástupce. lVP
vychází ze školního vzdělávacího programu. Obsahuje údaje o skladbě druhů a stupňů
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podpůrných opatření poskytovaných v kombinaci s tímto plánem. Je vyhodnocován jednou

ročně, na základě tohoto vyhodnoceníjsou definována další podpůrná opatření.

4.2.Zaiištění průběhu vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem

Pro vzdělávání dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka využíváme program ,,Tvoje,

moje, noše řeč aneb Čeština jako druhý jazyk", viz. příloha č. 6.

5. Vzdělávání dětí nadaných, talentovaných

Při vzdělávání dětí nadaných, talentovaných vycházíme z programu Talent a nadání ,,Kdo
hledó, ten najde...", viz. příloha č. 2.

Mateřská škola vytváří při vytváření a realizaci vzdělávacího programu podmínky k co
největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti, a to
jak pro dětise speciálnímivzdělávacími potřebami, tak i pro děti nadané.

Podle Vyhlášky č, 27/2OL6 Sb. je za nadané dítě považováno především dítě, které při
adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více
oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních
dovednostech. Dále pak především dítě, jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné
úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých oblastech
rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních
dovednostech.

Při vzdělávání těchto dětí by měl být stimulován rozúoj různých druhů nadání, aby se tato
nadání dále rozvíjela.

Zjišťování mimořádného nadání a vzdělávacích potřeb dítěte provádí školské poradenské
zařízení ve spolupráci se školským zařízením, ve kterém se dítě vzdělává. Pokud se nadání
dítěte projevuje v oblasti pohybové, manuální či umělecké, vyjádří se školské poradenské
zařízení k těm specifikům dětské osobnosti, která mohou mít vliv na průběh jeho dalšího
vzdělávání a vývoje. Na základě hodnocení, provedeného odborníkem je sestaven posudek
a ten obdrží zákonný zástupce dítěte. V návaznosti na posudek může být vypracován lVP dle
konkrétních specifických potřeb daného dítěte.

V naší mateřské škole budou odpoledne probíhat nadstandardní aktivity na podporu talentu
a nadání. Probíhat budou nad rámec běžného vzdělávání a vyplývat ze změn v denním
režimu, jako je nepřízeň počasí, špatné rozptylové podmínky).
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6. vzdělávání dětí mladších tří let

Při vzdělávání dětí mladších tří let vycházíme z programu Vzdětávání dětí mtadších tří let
,,Nejmladší dětičky naší školičky", viz. příloha 3.

Ve věku dvou let je dítě zpravidla připraveno k utváření celoživotních návyků, respektování
pravidel a norem, uČÍ se je rozeznávat a přijímat. Pokud se v mateřské škole vzdělávají děti
mladŠÍ tří let, je nutné zajistit podmínky, které reagují na věková, vývojová specifika,
individuální potřeby, zájmy a možnosti těchto dětí. Děti v raném věku potřebují stálý
pravidelný denní reŽim, dostatek citové podpory, zajištění pocitu bezpečí, přiměřeně
podnětné prostředí a činnosti, více individuální péče, srozumitelná pravidla.

Vývoj v tomto věku je velmi výrazný ve všech oblastech. Dítě v tomto období je značně
egocentrické, vymezuje se vŮČi okolÍ, objevuje nejraději všemi smysly, experimentuje, Zatím
se neorientuje v prostoru a Čase, naplňuje ho přítomnost. Tomu všemu se přizpůsobuje
plánování a aktivity třídy. Je kladen velký důraz na četné, opakující se rituály a aktivity, učí se
hrou, vlastním prožitkem, objevováním a nápodobováním. Podrobně viz. Příloha 3.

6.1. Zajištění průběhu vzdělávání dětí od dvou do tří let
Vzdělávání v mateřské škole je možno organizovat pro děti od dvou let při dodržení
stávajících podmínek. Rámcové cíle z RVP PV lze aplikovat pro vzdělávání dětí od dvou let,
ale je nutné zohlednit věková specifika související s úrovní vývoje ve všech rovinách. Pro
kvalitnější práci s dětmi od dvou let, jsou v mateřské škole zřízeny dvě třídy, kde se zařazují
děti od dvou do 4 let. V těchto třídách je uplatňován zákonný odpočet z maximálního počtu
dětí při naplňování třídy.

Při nabízených aktivitách a činnostech jsou děti vedeny k uplatňování hygienických návyků
i praktických sebeobslužných dovedností. Ponecháváme dostatečný prostor pro volné hry
a pohybové aktivity. Klademe základy k utváření celoživotních návyků, hodnot, pravidel,

norem a k jejich respektování.

Vybavení tříd zohledňuje věkové složení skupiny a přítomnost dětí mladších tří let. Je

zajištěna bezpečnost a zároveň přiměřená podnětnost a pestrost prostředí.

Důraz je kladen na adaptaci v prostředí MŠ za spolupráce se zákonnými zástupci dětí.
Podrobněji viz program ,,Nejmladší dětičky naší školičky" , který je přílohou č. 3 ŠVP.

7. Distanční vzdělávání

V případě mimořádných situacích bránících prezenčnímu vzdělávání dětí v MŠ se řídíme
platnou legislativou, nařízeními a vycházíme z přílohy č,5 ,,Distančnívzdělávónív MŠ".
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8. Charakteristika vzdělávacího programu

8.1. Hlavní cíle našeho předškolního vzdělávání

Hlavní cíle našeho předškolního vzdělávání:

rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání
osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost
působící na své okolí

Naplňováním hlavních cílů směřujeme vzdělávání k utváření základů klíčových kompetencí.
Vzdělávání v mateřské škole probíhá spontánně, převážně formou hry, prožitkového učenl
objevování a zkoumání. Dítě je nejdůležitější činitel vzdělávání. Zohledňujeme jeho věkové
a osobnostní zvláštnosti. Rozvíjíme veškeré osobnostní roviny dítěte.

Školní vzdělávací program je v souladu s RVP PV, je týmovou prací všech pedagogů a vychází
ze SWOT analýzy minulého období naší školy. Při zpracovávání bylo využito různých
dostupných metodických zdrojů. Školní vzdělávací program naší mateřské školy jsme
přizpůsobily podmínkám našeho zařízení, potřebám dětí a návrhům zákonných zástupců dle
situačních možností.

Respektuje hlavní cíle předškolního vzdělávání a podrobněji rozpracovává tematiku
environmentální výchovy dětí - viz Příloha +. Školní vzdělávací program se zaměřuje na

individualizovaný přístup k dětem a naplňování jejich potřeb, na environmentálnívzdělávání
dětí, návrat k přírodě, klade důraz na založení elementárního povědomí o okolním světě
a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí. Podporuje vyhledávání a rozvoj
talentovaných a nadaných dětí. Zohledňuje vývojová specifika a speciální potřeby dětí ve
vzdělávání.

Za m ěře n í vzd ěl óvacíh o prog ram u :

Na prvním místě je dítě s jeho potřebou plnohodnotného prožití ,,šťastného dětství" jako
počáteční etapy v sociálním životě dítěte. Všichni zaměstnanci jednotně podporují u dětí
pozitivní sebeuvědomování a posilují rostoucí sebedůvěru, čímž směřujeme k utváření
klíčových kompetencí.
Výstupy rámcových cílů jsou klíčové kompetence, ty představují soubory činnostně
zaměřených a prakticky využitelných výstupů, které se navzájem propojují a doplňují.
Kompetence je klasifikována jako soubor vědomostí, dovedností, postojů a hodnot
důležitých pro osobní rozvoj a soužití ve společnosti, jsou jimi:

Kompetence k učení:
soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá
při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení
má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje,
o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém
žije

tll
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t'; klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce
porozumět věcem, jevŮm a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může
mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo

t'S se uČÍ nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně
si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle
instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům

?'t odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých
t'' se učí s chutí, pokud se mu dostává uznání a ocenění

Kompetence k řešení problému:
r? si vŠímá dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších

problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem
i? řeŠÍ problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně

(na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého
?'S řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu

a omylu, zkouŠÍ, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací;
hledá rŮzné možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom
dosavadní zkušenosti, fantazii a představivost

?'s užívá při řešení myšlenkových i praktických problémů logických, matematických
i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací
a využíváje v dalších situacích

?? zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá
elementární matematické souvislosti

?'' rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou;
dokáže mezinimivolit

l's chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé
řešení je naopakvýhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci
ovlivnit

t's nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také
za snahu

Kompetence komu nikativní:
?'s ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své

myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede
smysluplný dialog

|'' se dokáže vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky
(řečovými, výtva rnými, hudebními, d ramatickými apod.)

?'s se domlouvá gesty islovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu ifunkci
'"'t komunikuje v běžných situacích bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že

být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou
?'; ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní
t'É průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci

s okolím
t's dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává

(knížky, encykloped ie, počítač, aud iovizuální technika, telefon atp.)
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t'É ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny
elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku

Kompetence sociální a personální:
i's samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svŮj názor a vyjádřit jej

?'"' uvědomuje si,že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky
t'". projevuje dětským způsobem citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabŠÍm,

rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu

a lhostejnost
?'". dokáže se ve skupině prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá

a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla

společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat
kompromisy

l'á napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází
ve svém okolí

?'t spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné
povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobuje se jim

t'.' se chová při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích obezřetně;
nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umíodmítnout

t'í je schopno chápat, že lidé se různí, a umí být tolerantní kjejich odlišnostem
a jedinečnostem

?'"' chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se
nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se bránit projevům

násilí jiného dítěte, ponižování a ubližován.

Kompetence činnostní a občanské:
l'.' učí se svoje činnosti a hry plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat
?'.' dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky
t'§ odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty

a přizpůsobovat se daným okolnostem
i'"' chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí

také odpovídá
'*'í má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje

odpovědně; váží si práce i úsilí druhých
t't zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění
t'' chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou

přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje
nepříznivé důsledky

l's má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými
hodnotami a normami i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat

?'' spoluvytváří pravidla společného soužitímezivrstevpíky, rozumí jejich smyslu a chápe
potřebu je zachovávat

t'§ uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že
všichni lidé mají stejnou hodnotu

l't ví, že není jedno, v jakém prostředížije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm
podílí a že je může ovlivnit

2L



Školnívzdělávací program, Mateřská škola Ostrava, Křižíkova 18, příspěvková organizace

dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem
na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)
VýŠe uvedené kompetencí ukazují, kam směřujeme, každý jedinec dosáhne těchto
kompetencí v individuální míře, dle svých osobních možností a schopností.

8.2. Metody, formy a prostředky vzdělávací práce

Prožitkové a skupinové učení
Dovednostně praktické metody
Názorně demonstrační založené na principu přirozené nápodoby
Situační a spontánní sociální učení
Didaktické činnostis přímou nebo nepřímou motivací
Preferujeme skupinovou, párovou a individuální organizaci práce před frontálním
přístupem

?3 Podporujeme spoluúčast a samostatné rozhodovánía jednání dětí, touhu po poznání
a objevování

?'' Rozvíjíme kamarádské vztahy mezi dětmi bez porovnávání či nezdravé soutěživosti
dětí mezi sebou

l'; Vytváříme podnětné prostředí ve smyslu tělesné, duševní a společenské pohody
(wellbeing)

Vzdělávací obsah je v ŠVl uspořádán do pěti vzdělávacích oblastí: biologické, psychologické,
interpersonální, sociálně-kulturní a envíronmentální. Tyto oblastijsou nazvány:

vzdělávací oblasti:
1) Dítě a ieho tělo (oblast biologická)
2} Dítě a jeho psychika (oblast psychologická}
3} Dítě a ten druhý (oblast interpersonální)
4l Dítě a společnost (oblast sociá!ně-kulturní)
5l Dítě a svět (oblast environmentální)

8.3. Rozvoj funkčních gramotností

předčtenářská:

Cílem je průběžně zařazovat, upevňovat a procvičovat dovednosti související s přípravou na
čtení a psaní. Pojmenovávat věci a jevy, kterými je dítě obklopeno, porozumět slovům
a výrazům, verbálně komunikovat, formulovat srozumitelně své pocity a myšlenky.
Motivovat i rodiče dětí k pravidelnému předčítání doma a jejich zapojením do školních či

celorepublikových projektů (např. Celé Česko čte dětem).

předmatematická:

Cílem je zařazovat činnosti související s orientací v prostoru, předmatematickými
představami a řešením problémových situací. Rozlišovat znaky a detaily, kreslit geometrické
tvary, chápat předmatematické pojmy, časové a prostorové vztahy, mít představu
o číslech a číselných řadách. Předčíselné představy procvičujeme porovnáváním, tříděním,
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řazením, uspořádáním. Budeme zařazovat činnosti na procvičování pozornosti a krátkodobé
paměti, s využitím prvků Hejného metody.

Finanční:
Cílem je seznámit dítě se světem peněz, jejich podstatou a významem, jak s nimi zodpovědně
hospodařit. Hrou se učit pracovat s penězi, kartou, bankomatem a nakupovat, rozhodovat
se, co si z omezeného finančního rozpočtu mohou dovolit koupit, jsou vedeni ke spořivosti.

Enviromentální:
Cílem je vést k odpovědnému vztahu k přírodě, k pochopení nenahraditelnosti přírody pro

život všech. Jde o jednu ze stěžejních gramotností, na kterou se specializujeme. Základem je

vzdělávání pro trvale udržitelný rozvoj, poznáváníživotního (přírodního iumělého) prostředÍ,

uvědomování si nezbytnosti zachování podmínek života a poznávání vztahu Člověka

a životního prostředí. Návyky získané v raném věku jsou nejdůležitější součástí celkového
životního stylu jedince a tyto významně ovlivňují kvalitu a délku jeho života. Je třeba

vychovat generace dět| uvědomujících si vazbu člověka na přírodu.

Oblast environmentální je hlavním zaměřením naší mateřské školy, je samostatně
vypracován jako příloha č, 4 ŠVP. Zaměření:

"r'.' kladení důrazu na životní prostředí v propojení s problematikou zdraví a zdravého
životního stylu

l'E motivování a poskytování příležitosti (dětem) pro dosahování znalostí, rozvíjení
dovedností, upevňování návyků a utváření postojů souvisejících s ochranou
a zlepšování životního prostředí

* vedení dětí k smysluplnému jednání a tvořivosti ve prospěch životního prostředí,

vytvářen í udržitelných vzorců chování jed notlivců i společnosti jako celku.

9. VzděIávací obsah - integrované bloky (dále lB)

9.1. Obsah lB
lntegrované bloky (dále lB) prolínají z obsahu RVP PV. Jejich obsah odpovídá vzdělávacímu
obsahu stanovenému ve vzdělávací nabídce v RVP PV, lB jsou různě rozsáhlé a v některých
bodech se prolínají, svým obsahem na sebe vzájemně navazují, doplňují se a přecházejí
plynule jeden do druhého. Zaměření těchto bloků je srozumitelné dětem avychází z jeho

životních potřeb.

Školní vzdělávací program: ,,Rok v přírodě aneb Zahrada jedna paráda"

Vzdělávací nabídka je uspořádaná do integrovaných bloků, které jsou společné pro všechny
třídy mateřské školy, jejich zařazení a posloupnost jsou závazné. Charakteristika
integrovaných bloků, hlavní cíle bloků i obsahová náplň je rámcově daná, může být dle
potřeb jednotlivých tříd doplňována a dále obohacována.

Do vzdělávací nabídky jsou průběžně začleňovány dílčí programy dle vhodnosti a potřeb, viz
přílohy č. 1 - 4. Zapojení dílčích vzdělávacích programů vychází ze zaměření daného bloku
a z aktuální potřeby či situace.
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Vzdělávací obsah - integrované bloky (dále lB)
l. lB Barevný podzim
ll. lB Čas pohádek a překvapení
lll. lB Zimní radovánky
lV. lB Jarní zahrádka
V. lB Voňavé léto

9.2. Pravidla pro prácis lB
DÍlČÍ vzdělávací programy, uvedené u jednotlivých integrovaných bloků budou nenásilně
zařazovány do nabídky Činností a aktivit jednotlivých tematických bloků. Náplň
integrovaných blokŮ respektuje věkové zvláštnosti dět' individuální zájmy, potřeby
i zvláŠtnosti kaŽdého jedince a flexibilně reaguje na aktuální situaci. lntegrovaný blok má
vŽdy uvedeno rámcové zaměření s tím, že podrobnější rozpracování je uvedeno v třídních
vzdělávacích programech.

Tematícké části integrovaného bloku jsou rozpracovány v třídních vzdělávacích programech
uČitelkami dle potřeb jednotlivých tříd s ohledem na podmínky a zaměření třídy, věkové
složení a potřeby dětí. Délka trvání tematického celku není pevně daná, ale musí
korespondovat s aktuálními potřebami třídy. Tematická část bude zahrnovat všech pět
vzdělávacích oblastí RVP PV, budou průběžně zařazovány a plněny všechny dílčí cíle
vzdělávacích oblastí, Při plánování důsledně sledujeme směřování ke KOV a plnění průběžně
zaznamenáváme.

Plánování je pružné, reaguje a může se měnit dle nastalé situace. Délka trvání tematické
části se dá prodloužit, přesunout, doplnit na základě průběžné evaluace. Dítě je rozvíjeno v
souladu s osobnostními zvláštnosti, možnostmi a potřebami, nabízíme mu dostatek
rozličných aktivit, aby mělo možnost vlastní volby, podporujeme kreativitu při využívání
nových způsobů řešení sítuací. Podporujeme projevy talentu a nadání. Rozšiřujeme
vědomosti, rozvíjíme dovednosti a schopnosti, formujeme postoje a hodnoty podstatné pro
osobní rozvoj dítěte.

Vypracování třídních vzdělávacích programu je v kompetenci třídních učitelek, které ho
společně tvoří a následně vyhodnocují.

Doporučení pro vypracování TVP:
* informační údaje o vedení a složení třídy (kdo s dětmi pracuje, výchozí složení třídy,

počet, složení, věk)
organizace vzdělávání (adaptační program, třídní rituály, pravidla třídy, spolupráce
s rodiči, další aktivity)
charakteristika Tvp
ŠVP/TVP, (integrované bloky, podpora gramotností, mimořádně nadaných dětí,
environmentá l n í výchovy, sociá l ně patologické jevy)

?'; Evaluace ve třídě
Po ukončení tematické části integrovaného bloku a celého integrovaného bloku provádí
učitelky evaluaci a sebereflexi vlastní práce, kde uvedou postřehy a doporučení pro další
práci a celkové zhodnocení průběhu vzdělávání. Evaluace a sebereflexe doplňuje třídní
vzdělávací programu.

rll
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9.3. lB - t Moje školka, barevný podzim

9.3.1. Charakteristika lB, dí|čí vzdě!ávací cíle, očekávané výstupy

Moje ško!ka, barevný podzim
Charakteristika a zóměr integrovaného bloku:

lntegrovaný blok zaměřujeme na adaptaci dětl jejich seznámení s novými kamarády,
zaměstnanci školy, prostředím, rituály školy a třídy, vybavením mateřské školy, školní
výukovou zahradou, okolím mateřské školy a souběžně i seznámení se základními pravidly
bezpečného chování v mateřské škole, při pobytu na zahradě mateřské školy a při

vycházkách (dle aktuální potřeby konkrétní třídy, průběžně).

Podporujeme rozvoj kamarádských vztahů a přátelství mezi dětmi, komunikativní dovednosti
dětí a postupně se seznamovat s uspořádáním dne v mateřské škole, společně s dětmi
vytvoříme srozumitelná jednoduchá pravidla, kterými se budeme řídit.

Rozšiřujeme poznatky dětí o proměnách přírody na podzim s využitím výukové zahrady.
Zaměříme se na pozorování proměn počasí, jeho vlivu na zdraví člověka, vnímání života
zvířat na poli a v lese, jejich přípravu na zimu, význam pomoci člověkem. Budeme poznávat

dozrávající ovoce, zeleninu a další podzimní plody, rozvíjet smyslové vnímání. Seznámíme se
s podzimními tradicemi, zvyky a svátky (pouštění draků, uspávání broučků apod.).

Hldvní cíle integrovoného bloku:
t'*' Seznámit se s prostředím třídy, mateřské školy a školní výukové zahrady, adaptovat

se na ně.
* Učit se vhodnému chování a jednání při pobytu v přírodě.
t'; Vytvořit pravidla třídy s piktogramovým vyobrazením.
t? Rozvíjet schopnost začlenit se do třídy, navazovat vztahy s vrstevníky a rozvíjet

kom u nikativn í doved nosti.
i'; Osvojit si základní společenská pravidla chování, vytvářet pozitivní vztah k místu

a prostředí, ve kterém žijeme a vyrůstáme, k přírodě.
t? Upevňovat hygienické návyky dětí a rozvíjet schopnost sebeobsluhy.
?'' Vést děti k bezpečnému chování v mateřské škole i mimo ni, rozvíjet orientační

schopnosti v nejbližším okolí.
?'É Rozvíjet a upevňovat elementární poznatky o letním a podzimním ročním období,

proměny v přírodě s nástupem podzimu, rozvíjet povědomí dětí o přírodě jejím

celoročním pozorováním, rozlišovat charakteristické znaky jednotlivých ročních dob.
t'"' Posilovat přirozené poznávací schopnosti dětí, vést k vnímavosti vůči okolí a pocitu

sounáležitosti s okolním prostředím, přírodou, vytvářet citové pouto k přírodě
a využívání jejího bohatství, přivlastníi společné tvorbě potřebě pečovat o své okolí.
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ť' Pozorovat změny počasl rozvíiet schopnost přizpůsobovat se změnám v přírodě,
umět na ně adekvátně reagovat, přiměřeně a vhodně se oblékat.

t'É Seznámit se s pojmy ovoce a zelenina, jejích pojmenovávání, třídění, důležitost pro
zdraví.

Možná témata:
o Ho!a, hola, školka volá
o vese|á školička
o Podzim přátelství
o Naše školička v záři sluníčka
o Co skr,ývá proutěný košík?
o Barvy skřítka ,,Podzimníčka"
o Barvy a dary podzimu
o Když padá listí
o Hrajeme sis větrem
o Aťžijíduchové
o Kam chodíježek spát?

Propojeníse školními programy a projekty:
Rosteme, kveteme, žijeme - environmentální program
Kdo hledá, najde - program talent managementu
Žileme s přírodou - preventivní program sociálně patologických jevů

Ko nkretizova né očekáva né výstu py :
t's Pohybovat se koordinovaně a jistě, a to i v různém přírodním terénu.
?'s Pojmenovat viditelné části těla včetně některých dílčích částí.(např. rameno, koleno,

loket, zápěstí) a některé vnitřní orgány (např. srdce, plíce, mozek, žaludek).

?'i Mít poznatky o narození, růstu těla a jeho základních proměnách.
t's Znát základní zásady zdravého životního stylu (např. o pozitivních účincích pohybu

a sportu, hygieny, zdravé výživy, činnosti a odpočinku, pobytu v přírodě
t'É Projevovat bezpečný odstup vůči cizím osobám.
t'l znát většinu slov a výrazú běžně používaných v prostředí dítěte (např. sdělit svoje

jméno, jméno kamarádů a učitelek,
?'l Dodržovat pravidla konverzace a společenského kontaktu - řečovou kázeň (např.

dokázat naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku.

t's Chápat jednoduché hádanky a vtipy.
t'; Rozkládat slova na slabiky.
l', Vyčlenit hlásku na počátku slova.
i's Znát, že lidé se dorozumívají ijinýmijazyky a že je možno se jim učit.
?'" Vnímat jednoduché písně, rýmy, popěvky v cizím jazyce.

tt Rozpoznat odlišnosti v detailech (např. vyhledat a doplnit chybějící část v obrázku,
jednotlivé částisložit v celek, nalézt cestu v jednoduchém labyrintu, složit puzzle, hrát
pexeso, domino, loto),
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ť; Rozlišit známé chutě a vůně i zápachy (např. slané, sladké, kyselé, hořké, vůni koření,

různých pochutin.

{!, Rozlišit hmatem vlastnosti předmětu (např. strukturu povrchu), určit tvar, materiál,

počet, velikost.
t'í Experimentovat s materiály, barvami (např. vytvořit koláž, smíchat barvy, zapouštět

barvy, apod).
3'a Navrhnout další varianty řešení (co by se stalo, kdyby ...).

t'S Pochopitvýznam piktogramu (např. pravidla chováníve skupině).

t's Graficky označit své výtvory (např. použít nějaký symbol).
t'l Rozlišovat a používat základní prostorové pojmy (např. dole, nahoře, uprostřed, před,

za a těchto pojmů běžně užívat.
i'' Orientovat se v řadě (např. první, poslední, uprostřed),
1'; Orientovat se v prostoru podle slovních pokynů.

l'" Rozlišovat ročníobdobí (podzim) a jeho typické znaky,
t'' Třídit předměty minimálně dle jednoho kritéria (např. dle barvy, tvaru, velikosti).
?'"' Chápat jednoduché souvislosti, nacházet znaky společné a rozdílné, vybrat ovoce,

zeleninu, hračky.

t? Samostatně se rozhodnout v některých činnostech.

l's Jednoduchý problém vyřešit samostatně i ve spolupráci s kamarády, při složitějších se
poradit, postupovat podle pokynů a instrukcí.

t'§ Nechat se získat pro záměrné učení.
l's Odlišit hru od systematické povinnosti.
ťí Přijímat pobyt v mateřské škole jako běžnou součást života (vědět, že rodiče chodí do

zaměstnání, dítě do nllŠ).

t's Zapojovat se do činností, komunikovat a kooperovat s dětmi i se známými dospělými.
?'.. Uvědomovat si, že fungovánískupiny je postaveno na pravidlech soužití, podílet se na

nich a respektovat je.

?'.' Umět se rozhodovat o svých činnostech (samostatně se rozhodovat, co udělat, jak se
zachovat, i o tom, co neudělat, co odmítnout, čeho se neúčastnit).

t'l Odhadnout, na co stačí, uvědomovat si, co mu nejde, co je pro ně obtížné.
t'; Přizpůsobit se společenství, projevovat zájem o spolupráci,
t't Projevovat se citlivě ke kamarádům, mladším, slabším, aj.

'rt K mladšímu, slabšímu či postiženému dítěti se chovat citlivě a ohleduplně
(neposmívat se mu, pomáhat mu, chránit ho).

t'É Přirozeně a v míře dané osobnostními předpoklady projevovat pozitivní i negativní
emoce (soucit, radost, náklonnost, spokojenost, ale také strach, smutek).

l'§ Navazovat kontakty s dospělým (např. s novým učitelem).
l's Respektovat dospělého, komunikovat s ním vhodným způsobem (s ohledem na

situacia podmínky).
?'"' Aktivně komunikovat s druhými dětmi bez vážnějších problémů (vyprávět, povídat,

poslouchat, naslouchat druhému).
t'' Vyhledávat partnera pro hru, domlouvat se, rozdělovat a měnit herní role, hru

rozvíjet a obohacovat.
t'; Spolupracovat při hrách a aktivitách nejrůznějšího zaměření, blýt ostatním partnerem.
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?'S Využívat neverbální komunikaci (úsměv, gesta, řeč těla apod.).
*i Porozumět běžným projevům emocí a nálad (např. vnímat, že je jiné dítě smutné,

zklamané nebo naopak něčím nadšené, že má radost),
t'; Nepříjemný kontakt a komunikaci dokázat odmítnout.
l? Uvědomit sivztahy mezi lidmi (kamarádství, přátelství)
t's Důvěřovat vlastním schopnostem,
t'' cítit sounáležitost s ostatními.
lÝ, Nabídnout pomoc.
?'í Orientovat se v rolích a pravidlech (třída, mateřská škola, herní skupina apod.) a umět

jim přizpůsobit své chování.
?'S Navazovat s dětmi vztahy, mít ve skupině své kamarády, udržovat a rozvíjet s nimi

přátelství.

?'; Cítit se plnohodnotným členem skupiny.
l'i Projevovat ohleduplnost a zdvořilost ke svým kamarádům i dospělým, vážit si jejich

práce i úsilí.
l'' Pozorně poslouchat a sledovat se zájmem uměleckou produkci (např. literární,

filmovou, výtvarnou, d ramatickou, hudební).
?'| Vyjádřit a zhodnotit prožitky (co se líbilo a co ne, co a proč zaujalo, co bylo zajímavé,

překvapivé, podnětné apod.).

l'| Zobrazovat objekty reálné i fantazijní různými výtvarnými výrazovými prostředky
(např. kresbou, malbou, plošným a prostorovým vytvářením s využíváním různých

materiálů).
?'' Vyjadřovat se zpěvem, hrou na jednoduché rytmické či hudební nástroje, hudebně

pohybovou činností.

?'' Orientovat se ve školním prostředí.

?'' Rozumět běžným okolnostem a dějům, jevům a situacím, s nimiž se běžně setkává

(rozumět tomu, co se ve známém prostředí děje).

* Mít poznatky z nejrůznějších oblastíživota a poznání v rozsahu podle toho, s čím se
v praxi setkává, co kolem sebe vidí, co prožívá, co mu bylo zprostředkováno či

vysvětleno (např. poznatky o přírodě živé i neživé, o přírodních jevech a dějích,

o lidech a jejich životě, o kultuře či technice).
?'s Mít poznatky o zvycích a tradicích kraje, přijmout tradici oslav.

?'s Zajímat se, co se v okolí děje, všímat si dění změn ve svém okolí (např. v přírodě),

proměny komentovat, přizpůsobit oblečení- rozlišení pocitu chladu a tepla, chovánÍ.

* Vědět, že se stále něco děje, že všechno kolem plyne, vyvíjí se a proměňuje běžně

proměnlivé okolnosti v mateřské škole vnímat jako samozřejmé a přirozeně se

tomuto dění přizpůsobovat.
t'i ctít oslavy narozenin, svátků, slavností.
* znát, co je škodlivé a nebezpečné (různé nástrahy a rizika ve spojení s přírodou)

i neovlivnitelné -vítr, déšť záplavy, teplo, sucho, mrazy), co může ohrožovat zdravé

životní prostředí.

?t Uvědomovat si, že člověk a příroda se navzájem ovlivňují, že každý mŮže svým

chováním působit na životní prostředí (podporovat či narušovat zdravÍ, přírodní
prostředí i společenskou pohodu).
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t? Všímat si nepořádku a škod, dbát o pořádek a čistotu, starat se o rostliny, zvládat

drobné úklidové práce, nakládat vhodným způsobem s odpady, chápat význam

třídění odpadu chránit přírodu v okol| živé tvory apod.

Průběžné konkretizované očekávané výstupy:
t'í Postavit se zpříma a udržet správné držení těla po dobu vnější kontroly.
t'l Běhat, skákat, udržovat rovnováhu na jedné noze.

ťs Zvládat nižší překážky, zvládat různé druhy lezení.

".'' Házet a chytat míč, užívat různé náčiní,nářadí.
tt Pohybovat se bezpečně ve skupině dětí.
t'r Přizpůsobit či provést jednoduchý pohyb podle vzoru či pokynů

?'§ Pohybovat se dynamicky po delší dobu (např. běhat při hře 2 minuty a více).

t'; Být pohybově aktivní po delší dobu (10 minut a více) v řízené i spontánní aktivitě.

t'á Pohybovat se rytmicky, dodržet rytmus.

* Doprovázet pohyb zpěvem (např. při pohybových hrách, při chůzi, při rytmických

činnostech).
t'' Pracovat se stavebnicemi, skládankami (stavět z kostek, navlékat korálky, skládat

moza i ky, zavázat kličku ).
t|"' Zvládat výtvarné činnosti, provádět jednoduché úkony s výtvarnými pomůckami

(např. tužkou, pastelem, štětcem, nůžkami) a materiály (např. papírem-překládánl

textilem, modelovací hmotou).
?'s Kreslit, malovat, modelovat, vytrhávat, stříhat, lepit, vytvářet objekty z přírodních

i umělých materiálů.
t's Zacházet správně s jednoduchými rytmickými a hudebními nástroji (např. trianglem,

bubínkem, chřestid ly).

?'; Pečovat o osobní hygienu, samostatně zvládat pravidelné běžné denní úkony (např.

používat toaletní papír a splachovací zaYízení, mýt si a utírat ruce, umět používat

kapesník.

'*'a Samostatně se oblékat, svlékat, obouvat, zapnout knoflíky, zipy,zavázat tkaničky.
ť; Samostatně jíst, používat příbor, nalít si nápoj, popř. polévku, používat ubrousek.
t'.' Postarat se o své osobnívěci, o hračky a pomůcky.

t's Udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce.

ť" Uvědomovat si, co je nebezpečné.
t'" Chovat se přiměřeně a bezpečně ve známém prostředí (např. ve školním prostředí, na

hřišti, na veřejnosti, v přírodě).

t'á Bránit se projevům násilí.
t'"' Dorozumět se verbálně i nonverbálně (např. používat gesta, udržet oční kontakt,

reagovat správně na neverbální podněty).

t? Správně reagovat na světelné a akustické signály.
?'t Dokončit hru (neodbíhat od ní) i rozdělanou činnost.
ť; Uposlechnout pokynu dospělého a řídit se jím.

t1! Zapamatovat si krátké říkanky, jednoduché básničky, písničky a reprodukovat je.

t's Uplatňovat postřeh a rychlost.
l'S Rozvíjet a obohacovat hru podle své představivosti a fantazie.
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t'' Vyjadřovat fantazijní představy.

t'S Tvořivě využívat přírodní i ostatní materiály při pracovních a výtvarných činnostech,
experimentovat s materiály, poznávat a využívat výrazové možnosti (vytvářet různé
ploŠné a prostorové útvary, mísit barvy, zkoumat odlišné účinky suchých a vlhkých
podkladů, aj.),

ťs Experimentovat s výtvarně netradičními materiály.
?'s Využívat tvůrčí a výtvarné techniky k výzdobě prostředí.
?'S Slovně, výtvarně, technicky vyjádřit svoje jednoduché ,,nápady", experimentovat,

některé problémy řešit cestou pokus - omyl.
t'l Přicházet s vlastními nápady.
1'í Projevovat zájem o nové věci, dotazovat se při neporozumění, zkoušet,

experimentovat.
1'í Samostatně splnit jednoduchý úkol, poradit si v běžné a opakující se situaci, cítit ze

své samostatnosti uspokojení (být na ni hrdý).
l'l Respektovat a přijímat přirozenou autoritu dospělých.
?': Snažit se uplatnit své přání, obhájit svůj názor.
i? Umět kooperovat, dohodnout se s ostatními.
t': Přijmout rolive hře (např. jako organizátor,jako pozorovatel, jako spoluhráč).
l'í Nebát se požádat o pomoc, radu,
?'| Reagovat přiměřeně dané situaci (odmítat agresi, přijímat vzor společenského

chování, umět se podřídit),

?'i Hodnotit druhé, sebe hodnotit vzhledem k aktuální situaci a možnostem.
l's Přijímat drobný neúspěch (vnímat ho jako přirozenou skutečnost, že se mu někdy

něco nedaří), umět přijmout sdělení o případných dílčích nedostatcích, být schopné

se z něho poučit,

t'§ Umět se přizpůsobit změnám.
i'" Odhadnout, na co stačí, uvědomovat si, co neumí a co se chce naučit (vyhledávat

příležitosti, umět požádat o pomoc).

* přijímat pokyny.

i'í plnit činnosti podle insirukcí.
t's Přiměřeně reagovat ve známých situacích, umět se zklidnit, ovládnout se, potlačit

projev agrese.
:'í Přirozeně projevovat radost z poznaného a zvládnutého (radovat se, že umí píseň,

básničku, ukazuje obrázek, předvádí taneček, výrobek).
?'í Umět to, co prožívá, vyjádřit slovně, výtvarně pohybově, mimikou (zážitky jednotlivé

či v časové posloupnostijako výtvarné vyprávění, komentovat obrázky apod,, pomocí

hudby, hudebně pohybovou a dramatickou improvizací atd.).

t'; Rozhodovat sám o sobě (o svém chování).
t'" Spolupracovat s dospělým.
?'; Obracet se na dospělého o pomoc, radu atd.

t's Chápat a respektovat názory jiného dítěte, domlouvat se, vyjednávat.

i? Obhajovat svoje potřeby, svůj postoj či přání, přijímat také názor druhého,

dohodnout se na kompromisním řešení.
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?'s Všímat si, co si druhý přeje či potřebuje (např. dělit se s druhým dítětem o hračky,

pomůcky, pamlsky, podělit se s jiným dítětem o činnost, počkat, vystřídat se).

t's Spoluvytvářet prostředí pohody (wellbeing).

t'' Umět ve styku s dětmi i dospělými pozdravit, poprosit, požádat, poděkovat, rozlouČit

se, vyslechnout sdělení, střídat se v komunikaci.
t's Dodržovat společně dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití v mateřské

škole a na veřejnosti.

?'É Chápat podstatu hry a její pravidla, dodržovat pravidla her a jiných činnostÍ, hrát

spravedlivě, nepodvádět, umět i prohrávat.

ťs Zacházet šetrně s vlastními a cizími pomůckami, hračkami, s knížkami, věcmi denní
potřeby.

i} Rozlišovat společensky nežádoucí chování, vnímat co je lež, nespravedlivost,

ubližování, lhostejnost, agresivita, vulgarismy.

t'§ Reagovat na sociální kontakty druhých dětí otevřeně a zařazovat se mezi ně pomocí

sociálně úspěšných strategií (vlídné přijetí, humor, projevení zájmu, akceptování či

podání návrhů, nabídnutí spolupráce, pomoci, fair play).

t'"' Všímat si kulturních památek kolem sebe (pomník, hrad, zámek, zajímavá stavba

atd.).

?'' Zvládat běžné činnosti, požadavky i jednoduché praktické situace, které se v mateřské

škole opakují.
t'É Spoluvytvářet pohodu prostředí (cítit se spokojeně a bezpečně).
?', Být citlivý k přírodě.

Diagnostické konkretizované očekávané výstupy:
t'; Upřednostňovat užívání pravé či levé ruky při kreslení či vjiných činnostech, kde

se preference ruky uplatňuje.
t'; Tužku držet správně, tj, dvěma prsty, třetí podložený, s uvolněným zápěstím.

i'; Vést stopu tužky při kresbě apod.
?'t Vyslovovat všechny hlásky správně a mluvit zřetelně, gramaticky správně,

v přiměřeném tempu, ovládat sílu a intonaci hlasu.

t'"' Mít přiměřeně bohatou slovní zásobu, dokázat osvojená slova aktivně uplatnit v řeči,

používat větší množstvíslovních obratů, správně určovat a pojmenovávat věci a jevy

ve svém okolí.
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9.4. lB - ll Čas pohádek a překvapení

9,4.L. Charakteristika lB, dílčívzdělávací cíle, očekávané výstupy

Čas pohádek a překvapení
Cha ra kte risti ka i nteg rova né ho bloku :

lntegrovaný blok zaměřujeme především na pohádkové adventní, vánoční období
a charakteristické znaky tohoto období. Děti se budou seznamovat s původem těchto svátků
a tradic, se svátkem svatého Martina, Mikuláše, se svatou Barborou, pranostikami,
s koledami, se zvyky vztahujícími se ke Štědrému dni a Vánočním svátkům jako pečení
vánoČního cukroví, lití olova, krojení jablka aj. Komplexně pak s významem celého
adventního období i s tříkrálovou tradicí. Vyzdvihneme atmosféru vánoční pohody a klidu,
lásku k blízkým, sounáležitost rodiny a přátelství nad dnešním reklamním a konzumním
pojetím svátkŮ, směřovat budeme k Vánocům šetrným k přírodě, k vánočním ozdobám
vlastní výroby s využitím recyklovaného papíru, jimž ozdobíme živý stromeček v květináči
s následnou výsadbou do zahrady, kde bude příští rok sloužit ptáčkům.

Vnímáme a rozlišujeme adventní a vánoční období pomocí všech smyslů, zaměříme se na
rozvoj zraku - vnímání přirozeného krásna, zdobení zimní zahrady pro ptáčky a školního
prostředí plody přírody, rozvoj sluchu s poslechem a zpěvem vánočních koled a rozmanitých
vánočně laděných písní, rozvoj čichu svůní cukroví, jehličí, chuti perníčků, cukroví, ryby,
citrusových plodů, jablek, ořechů, ale i hmatu - rozmanité přírodní materiály určené k tvorbě
vánoční atmosféry.

Hlavní cíle integrovaného bloku:
?'s Rozšiřovat všeobecné povědomí o svém okolí, městě, pozorovat, všímat si, probouzet

pocit sounáležitosti s ním, neopomíjet sounáležitost člověka s přírodou.

Učit děti vzájemné komunikaci a spolupráci, orientovat se ve skupině, podílet se
na organizaci činností.
Vést kvyjadřovánísvých myšlenek, přání, názorů, představ, snů a pocitů.
Rozvíjet u dětí smyslové vnímání, fantazii a tvořivost.
Seznamovat děti s historií, původem a tradicemi těchto svátků, nejen u nás, ale i ve
světě.
Umožnit dětem radostně prožívat přípravy, průběh a oslavyvánočních svátků.
Učit děti vnímat potřeby druhých, být empatický, podpořit umění sebeovládání.
Pochopit mravní hodnoty tradičních i moderních pohádek.

Sledovat a vyprávět příběh, soustředěně poslouchat pohádku.
Pozorně poslouchat a sledovat se zájmem literární, filmovou, výtvarnou,
dramatickou, hudební) produkci, vyjádřit a zhodnotit prožitky.

Možná témgta:
o Advent, Barborka, Mikuláš
o Mikuláš, přišel s čertem na koláč
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o Čertí rojení
o Peklíčko, činebíčko?
o čas vánoční
o Za Ježíškem do Betléma
o Vánočnípohádky
o Těšíme se na vánoce
o cesta do Betléma

Propojeníse školními programy a projekty:
Rosteme, kveteme, žijeme - environmentální program
Kdo hledá, naide - program talent managementu
Žileme s přírodou - preventivní program sociálně patologických jevů

Ko nkretizova né očekáva né výstu py :
i? Pohybovat se koordinovaně a jistě, a to iv různém přírodním terénu (např. na sněhu).

':€ znátzákladnízásady zdravého životního stylu (např. otužování).
l'; Spontánně vyprávět zážitky ze sledování filmových pohádek nebo pohádek z médií.
l'; Používat jednoduchá souvětí, vyjádřit myšlenku, nápad, mínění, popsat situaci,

událost, vyjádřit svoje pocity, prožitky.

t's Umět komentovat zážitky a aktivity.
t'a Sledovat a zachytit hlavní myšlenku příběhu, vyslechnutý příběh převyprávět

sa mostatně, věcně správně,
t'; Rozkládat slova na slabiky.
i'; Zaregistrovat změny ve svém okolí (všimnout si a rozpoznat, co se změnilo např. ve

třídě, na kamarádovi, na obrázku).
l'; Rozlišit zvuky a známé melodie, rozlišit a napodobit rytmus.
l'; Soustředěně poslouchat pohádku, hudební skladbu, divadelní hru (např. sledovat

pozorně divadelní představení a následně ho reprodukovat), nenechat se vyrušit -
neodbíhat od činnosti, pracovat v klidu.

t't Zapamatovat sijednoduché básničky, písničky a reprodukovat je.

'.? Přijmout jednoduchou dramatickou úlohu.
* Zapamatovat si pohádku, děj, příběh a převyprávět ho.

""'*' Spontánně vyprávět zážitky ze svého okolí, z různých vyprávění, či co dítě prožilo
příjemného i nepříjemného.

t? Rozlišovat a používat základní prostorové pojmy (např. pod, nad, u, dopředu, dozadu,

nahoru, dolů)a těchto pojmů běžně užívat.

'*? Rozlišovat roční období (zima) a její typické znaky.

i's Porovnat a uspořádat předměty dle stanoveného pravidla. (např. od nejmenšího
k největšímu; poznat, co do skupiny nepatří).

t} Posoudit početnost dvou souborů do 6 (kde je stejně, méně, více)
t'; Přijmout povinnost, soustředit se na činnost a samostatně ji dokončit.
ť; Polmenovat povahové vlastnosti.
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t? Být schopné přistoupit na jiný názor porozumět potřebám druhých, přijmout
spoleČné návrhy, podřídit se rozhodnutí skupiny a přizpůsobit se společnému
programu.

t''l Pozorně poslouchat a sledovat se zájmem uměleckou produkci (např. literární,
filmovou, výtvarnou, dramatickou, hudební),

i's V kulturních místech (např. divadle, galerii, muzeu atd,) respektovat dohodnutá
pravidla a nerušit ostatní při vnímání umění.

t'i Zobrazovat objekty reálné i fantazijní různými výtvarnými výrazovými prostředky
(např. kresbou, malbou, plošným a prostorovým vytvářením s využíváním různých
materiálů).

i'S Vyjadřovat se zpěvem, hrou na jednoduché rytmické či hudební nástroje, hudebně
pohybovou činností.

l'; Mít poznatky o zvycích a tradicích kraje, přijmouttradicioslav.
?t Mít poznatky o vánočních zvycích jiných národů.
i'; Ctít oslavy narozenin, svátků, slavností.
?'t Uvědomovat si, že člověk a příroda se navzájem ovlivňují, že každý může svým

chováním působit na životní prostředí (podporovat či narušovat zdraví, přírodní
prostředí i společenskou pohodu).

t'É Dbát o pořádek a čistotu, zvládat drobné úklidové práce, nakládat vhodným
způsobem s odpady.

Průběžné konkretizované očekávané výstupy:
t'É Postavit se zpříma a udržet správné držení těla po dobu vnější kontroly.
?'s Běhat, skákat, udržovat rovnováhu na jedné noze.
ť, Zvládat nižší překážky, zvládat různé druhy lezení.
ťl Házet a chytat míč, užívat různé náčiní, nářadí.
?'' Pohybovat se bezpečně ve skupině dětí.
t's Přizpůsobit či provést jednoduchý pohyb podle vzoru či pokynů

t? Pohybovat se dynamicky po delší dobu (např. běhat při hře 2 minuty a více),

* Být pohybově aktivní po delší dobu (10 minut a více) v řízené i spontánní aktivitě.
l'; Pohybovat se rytmicky, dodržet rytmus.
t's Doprovázet pohyb zpěvem (např. při pohybových hrách, při chůzi, při rytmických

činnostech).
?'á Pracovat se stavebnicemi, skládankami (stavět z kostek, navlékat korálky, skládat

moza i ky, zavázat kl ičku),

?'' Zvládat výtvarné čínnosti, provádět jednoduché úkony s výtvarnými pomůckami
(např. tužkou, pastelem, štětcem, nůžkami) a materiály (např. papírem-překládání,
textilem, modelovací hmotou).

?'' Kreslit, malovat, modelovat, vytrhávat, stříhat, lepit, vytvářet objekty z přírodních
iumělých materiálů.

t's Zacházet správně s jednoduchými rytmickými a hudebními nástroji (např. trianglem,

bubínkem, chřestid ly).
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'.'i Pečovat o osobní hygienu, samostatně zvládat pravidelné běžné denní úkony (např.

používat toaletní papír a splachovací zařízení, mýt si a utírat ruce, umět pouŽÍvat

kapesník.

?'' Samostatně se oblékat, svlékat, obouvat, zapnout knoflíky, zipy,zavázat tkaničky.

t's Samostatně jíst, používat příbor, nalít si nápoj, popř. polévku, používat ubrousek.

tt Postarat se o své osobní věci, o hračky a pomůcky.

t'.' Udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce.

t|s Uvědomovat si, co je nebezpečné.
t'" Chovat se přiměřeně a bezpečně ve známém prostředí (např. ve školním prostředí, na

hřišti, na veřejnosti, v přírodě).

?'.' Bránit se projevům násilí.
1'" Dorozumět se verbálně i nonverbálně (např. používat gesta, udržet oční kontakt,

reagovat správně na neverbální podněty).

t'; Správně reagovat na světelné a akustické signály.

l's Dokončit hru (neodbíhat od ní) i rozdělanou činnost.
t} Uposlechnout pokynu dospělého a řídit se jím.

t'; Zapamatovat si krátké říkanky, jednoduché básničky, písničky a reprodukovat je.

t'.' Uplatňovat postřeh a rychlost.
t's Rozvíjet a obohacovat hru podle své představivosti a fantazie.
t's Vyjadřovat fantazijní představy.

t's Tvořivě využívat přírodní i ostatní materiály při pracovních a výtvarných činnostech,
experimentovat s materiály, poznávat a využívat výrazové možnosti (vytvářet různé
plošné a prostorové útvary, mísit barvy, zkoumat odlišné účinky suchých a vlhkých
podkladů, aj.).

ť"' Experimentovat s výtvarně netradičními materiály.
t'"' Využívat tvůrčí a výtvarné techniky k výzdobě prostředí.

?'á Slovně, výtvarně, technicky vyjádřit svoje jednoduché ,,nápady", experimentovat,
některé problémy řešit cestou pokus - omyl.

t:?' Přicházet s vlastními nápady.
?'" Projevovat zájem o nové věci, dotazovat se při neporozumění, zkoušet,

experimentovat.
t't Samostatně splnit jednoduchý úkol, poradit si v běžné a opakující se situaci, cítit ze

své samostatnosti uspokojení (být na ni hrdý).

t'"' Respektovat a přijímat přirozenou autoritu dospělých.

'"'; Snažit se uplatnit své přání, obhájit svůj názor.
?'§ Umět kooperovat, dohodnout se s ostatními.
t's Přijmout roli ve hře (např. jako organizátor,jako pozorovatel, jako spoluhráč).
t? Nebát se požádat o pomoc, radu.
1'"' Reagovat přiměřeně dané situaci (odmítat agresi, přijímat vzor společenského

chování, umět se podřídit).

i'a Hodnotit druhé, sebe hodnotit vzhledem k aktuální situaci a možnostem.
t's Přijímat drobný neúspěch (vnímat ho jako přirozenou skutečnost, že se mu někdy

něco nedaří), umět přijmout sdělení o případných dílčích nedostatcích, být schopné
se z něho poučit.
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t's Umět se přizpůsobit změnám.
t's Odhadnout, na co staČÍ, uvědomovat si, co neumí a co se chce naučit (vyhledávat

příležitosti, umět požádat o pomoc).
t'l přijímat pokyny.

i's Plnit činnosti podle instrukcí.
t'"' Přiměřeně reagovat ve známých situacích, umět se zklidnit, ovládnout se, potlačit

projev agrese.
t's Přirozeně projevovat radost z poznaného a zvládnutého (radovat se, že umí píseň,

básničku, ukazuje obrázek, předvádí taneček, výrobek).
t's Umět to, co prožívá, vyjádřit slovně, výtvarně pohybově, mimikou (zážitky jednotlivé

či v časové posloupnostijako výtvarné vyprávění, komentovat obrázky apod., pomocí
hudby, hudebně pohybovou a dramatickou improvizací atd.).

t'S Rozhodovat sám o sobě (o svém chování).
?'s Spolupracovat s dospělým.
?t Obracet se na dospělého o pomoc, radu atd,

t's Chápat a respektovat názory jiného dítěte, domlouvat se, vyjednávat.
* Obhajovat svoje potřeby, svůj postoj či přání, přijímat také názor druhého,

dohodnout se na kompromisním řešení.
t's Všímat si, co si druhý přeje či potřebuje (např. dělit se s druhým dítětem o hračky,

pomůcky, pamlsky, podělit se s jiným dítětem o činnost, počkat, vystřídat se),

?'l Spoluvytvářet prostředí pohody (wellbeing).

l's Umět ve styku s dětmi i dospělými pozdravit, poprosit, požádat, poděkovat, rozloučit
se, vyslechnout sdělení, střídat se v komunikaci.

?'' Dodržovat společně dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití v mateřské

škole a na veřejnosti,
1'' Chápat podstatu hry a její pravidla, dodržovat pravidla her a jiných činností, hrát

spravedlivě, nepodvádět, umět i prohrávat.

ťe Zacházet šetrně s vlastními a cizími pomůckami, hračkami, s knížkami, věcmi denní
potřeby.

?'"' Rozlišovat společensky nežádoucí chování, vnímat co je lež, nespravedlivost,

ubližovánL lhostejnost, agresivita, vulgarismy.
t? Reagovat na sociální kontakty druhých dětí otevřené a zařazovat se mezi ně pomocí

sociálně úspěšných strategií (vlídné přijetí, humor, projevení zájmu, akceptování či

podání návrhů, nabídnutí spolupráce, pomoci, fair play).

t'; Všímat si kulturních památek kolem sebe (pomník, hrad, zámek, zajímavá stavba

atd.).

i's Zvládat běžné činnosti, požadavky ijednoduché praktické situace, které se v mateřské

škole opakují.
?'s Spoluvytvářet pohodu prostředí (cítit se spokojeně a bezpečně).

?'; Být citlivý k přírodě.
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9.5. !B - ltt Zimní radovánky

9.5.1. Charakterlstika lB, dílčí vzdělávací cíle, očekávané výstupy

Zimní radovánky
Cha ra kte ristí ka i nteg rova né ho b lo ku :

Blok se zaměří na charakteristické znaky zimy, zimní přírody, na experimentování s vodou ve
všech skupenství a formách, experimentování s podporou rozvoje logického myšlení
a talentu v této oblasti, pozorování přírody kolem včetně jejich proměn v závislosti na

teplotě. Pozorování a krmení zvířat v zimě, hledání stop ve sněhu, porovnávání velikosti
a přiřazování ke zvířatům. Seznámení s jejich životem v zimě.

Seznámíme se s lidským tělem, jeho stavbou, ochranou, podporou zdraví a prevencí nemocí,
s vlivem pohybu na zdraví, se zimními sporty, podpoříme sportování a zdravý životní styl.

Rozvíjíme v dětech zájem o knihy, jako zdroj poznání, jejich ilustrace, naučné encyklopedie
a čtení pohádek, povídek a veršů, rozvíjíme schopnost rozlišit v pohádkách dobro x zlo,
moudro x hloupost, smysl pro vtip, rým. V pohádkách, povídkách hledáme mravní
ponaučení, skrze které zprostředkováváme dětem základní pravidla mezilidského soužití.

Hlavní cíle integrovaného bloku:
t'"' Seznámit děti s charakteristickými znaky zimního období, nechat objevovat vlastnosti

sněhu, ledu a vody, pozorovat změny v zimní přírodě.
t'| Pozorovat zvířata a jejich chování v zimě, umět je pojmenovat.
t} Vést děti k ochraně přírody.
tl' Rozvíjet poznatky o lidském těle, zdravém životním stylu.
t? Podporování zdravého životního stylu a prevence před patologickýmijevy.
t'l Rozšiřování poznatků o ochraně před nebezpečnými vlivy prostředí a škodlivými

návyky.
t'l Seznámit děti s pestrou škálou zimních sportů a nutnosti dodržovat bezpečnost,

citlivost a ohleduplnost k druhému, odhadnout na co stačí.
t'l Rozlišit některé jednoduché obrazné symboly, piktogramy a značky, umět je používat

(např. číst piktogramy, pochopit obrázkové čtení).
ťl Rozumět a používat základní pojmy označující velikost.
* Rozvíjet u dětí fyzickou zdatnost.
t'á Pochopit mravní hodnoty a pravidla vzájemného styku na základě tradičních

pohádek.
t'E Rozvíjení schopnosti vážit si života ve všech jeho formách, rozšiřování multikulturního

povědomí.

Možná témata:
o Když zima kraluje
o zvířátka v zimě

37



Školní vzdělávací program, Mateřská škola Ostrava, Křižíkova 18, příspěvková organizace

o Kdo to ťuká na okýnko
o Zimní radovánky
o Vyženeme bacily
o Sporty na sněhu
o Pohádky pod sněhovou peřinkou
o Z pohádkydo pohádky
o Masopustní rej
o Kouzlo karnevalu, Kouzelný rej masek

Propojeníse školními programy a projekty:
Rosteme, kveteme, žijeme - environmentální program
Kdo hledá, najde - program talent managementu
Žileme s přírodou - preventivní program sociálně patologických jevů

Konkretizova né očekáva né výstu py :

t'l Vyrovnávat svalové dysbalance v běžném pohybu.

ťs Znát základní zásady zdravého životního stylu (např. o pozitivních účincích pohybu

a sportu, hygieny, zdravé výživy, činnosti a odpočinku, pobytu v přírodě, otužování)

a o faktorech poškozujících zdraví včetně návykových látek,

t1r Vědět, jak se vyhnout nebezpečí (být opatrné, obezřetné, kam se v případě potřeby

obrátit o pomoc, koho přivolat).

t} Znát většinu slov a výrazú běžně používaných v prostředí dítěte (např. sdělit svoje
příjmení, adresu, jména rodičů, sourozenců).

t's Sledovat řečníka i obsah, dokázat zformulovat otázku, samostatně a smysluplně

odpovědět na otázku, posuzovat slyšené.

?'' Chápat jednoduché hádanky a vtipy.
l't Poznat a najít k sobě slova, která se rýmují, doplnit chybějící slovo rýmu.

i'"' poznat a vyhledat slova protikladného významu (antonyma), podobného významu

(synonyma), stejně znějící a slova různého významu (homonyma).

?'s Vyčlenit hlásku na počátku slova.
t's Rozlišit krátké a dlouhé samohlásky.
t's Sluchem rozlišit slova, slabiky, počáteční slabiky a hlásky ve slovech.

:1, Rozlišit základní geometrické tvary, barvy složené (oranžová , zelená, fialová).

t? Rozpoznat odlišnosti v detailech (např. vyhledat a doplnit chybějící část v obrázku,
jednotlivé části složit v celek, nalézt cestu v jednoduchém labyrintu, sloŽit puzzle, hrát

pexeso, domino, loto).
t3 odhalit podstatné a nepodstatné znaky, charakteristické znaky předmětŮ, osob,

zvířat.
?'' Udržet pozornost i při méně atraktivních činnostech.
i'í záměrně si zapamatovat a vybavit si prožité příjemné i nepříjemné pocity (např.

vyprávět zážitky z vycházky), viděné (jehličnaté stromy, zvířata), slyšené (např.

zapamatovat si rytmus, melodii).
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?'i Pamatovat si postup řešení (např. postup jednoduché stavby, postup řešení labyrintu,

určitý algoritmus, zapamatovat si umístění obrázku na konkrétním místě - pexeso).

'*'s Zapamatovat si různé zvuky zvířat, běžně užívaných předmětŮ - sklo, papír, kov,

dřevo, ale i událostí - kroky, dveře, tekoucí voda, vítr, déšť, bouřka apod., melodii
(zvuky hudebních nástrojů), jednoduché taneční kroky, pořadí cviků nebo úkonů
(např. skákání panáka), krátký rytmický celek.

e'l Dokončit příběh, pohádku (např. vymyslet konec, jinou variantu).

t's Vyprávět příběh s vizuální či akustickou oporou (podle obrázků, s dopomocí otázek

atd.).

t's Vyjádřit vlastní jednoduché pohybové představy, rytmický doprovod nebo melodii
(např. vymýšlet krátké dramatické scénky, naznačit, vyjádřit pomocí pantomimy

konkrétní činnost, pohybem ztvárnit slyšenou melodii).
t'l Dokreslit chybějící části na obrázku, sestavit části v celek, vytvořit jednoduchý model,

stavbu, provést obměnu, tvořit dle vlastní představy, např. stavby z kostek.

?'§ Poznat napsané své jméno.
i'l Napodobit základní geometrické znaky a tvary (čára svislá, čára vodorovná, křížek,

vlnovka, kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník atd.).

l'i Poznat některé hudební znaky.
t'*' Rozlišovat vpravo - vlevo na vlastním těle, v prostoru s oporou o nějaký předmět,
t'É Orientovat se v číselné řadě 1 - 10, porovnat, že 5 prvků je více než 4 prvky, chápat

množství jako počet prvků.

* Chápat jednoduché souvislosti, nacházet znaky společné a rozdílné, porovnat, dle

společných či rozdílných znaků (např. vybrat všechny předměty vyrobené ze dřeva),
zobecňovat.

t's Řešit jednoduché labyrinty, rébusy a hádanky, sledovat cestu labyrintu.
t'"' Vymýšlet nová řešení nebo alternativní k běžným (např. jak by to šlo jinak, co by se

stalo, kdyby) a verbalizovat je.

t? Projevovat zájem o poznávání písmen a číslic, prohlížet si knihy (atlasy, encyklopedie,
obrázkové knihy, leporela)

l'S Verbalizovat myšlenkové pochody, přemýšlet nahlas, popsat, jak problém či situaci
řešit (např. jak staví stavbu, skládá puzzle).

ťa Zacházet s předměty digitální technologie, využívat nejzákladnější funkce počítače
(za pnout-vypnout).

t'.' Odmítnout neznámé dospělé.
* Plánovat přiměřeně věku (ví, čeho chce dosáhnout a proč).

t's Přijmout povinnost, soustředit se na činnost a samostatně ji dokončit.
?'í Projevovat se citlivě k žirným bytostem, přírodě (ptáci a zvířata v zimě) ivěcem,
t's Přirozeně a v míře dané osobnostními předpoklady projevovat pozitivní i negativní

emoce (soucit, radost, náklonnost, spokojenost, ale také strach, smutek).
a'; Rozlišovat vhodnost oslovování i tykání a vykání.
t's Bránit se projevům násilí jiného dítěte (nenechat si ubližovat, nenechat se šidit, bránit

se posmívání, ohradit se protítomu).
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t*9 Zobrazovat objekty reálné i fantazijní různými výtvarnými výrazovými prostředky
(např. kresbou, malbou, plošným a prostorovým vytvářením s využíváním různých
materiálů).

t? Vyjadřovat se zpěvem, hrou na jednoduché rytmické či hudební nástroje, hudebně
pohybovou činností.

?'; Vyznat se v blízkém okolí (vědět, co se kde v blízkosti mateřské školy nachází, např.
obchody, zastávka, hřiště, škola, pošta, lékař, knihovna, sportoviště).

t'l Rozumět běžným okolnostem a dějům, jevům a situacím, s nimiž se běžně setkává
(rozumět tomu, co se ve známém prostředí děje),

l'S Mít poznatky z nejrůznějších oblastí života a poznání v rozsahu podle toho, s čím se
v praxi setkává, co kolem sebe vidí, co prožívá, co mu bylo zprostředkováno či

vysvětleno (např. poznatky o přírodě živé i neživé, o přírodních jevech a dějích,
o lidech a jejich životě, o kultuře či technice).

?? Mít poznatky o zvycích a tradicích kraje, přijmout tradici oslav.
?'' Zajímat se, co se v okolí děje, všímat si dění změn ve svém okolí (např. v přírodě),

proměny komentovat, přizpůsobit oblečení - rozlišení pocitu chladu a tepla, chování,
Ť'S Vědět, že se stále něco děje, že všechno kolem plyne, vyvíjí se a proměňuje běžně

proměnlivé okolnosti v mateřské škole vnímat jako samozřejmé a přirozeně se

tomuto dění přizpůsobovat.

?'' Ctít oslavy narozenin, svátků, slavností.

'.'s Znát, co je škodlívé a nebezpečné (různé nástrahy a rizika ve spojení s přírodou)

i neovlivnítelné -vítr, mrazy, led).

Průběžné konkretizované očekávané výstupy:
1'S Postavit se zpříma a udržet správné držení těla po dobu vnější kontroly.

?? Běhat, skákat, udržovat rovnováhu na jedné noze,

t', Zvládat nižší překážky, zvládat různé druhy lezení.
t's Házet a chytat míč, užívat různé náčiní, nářadí.
l'' Pohybovat se bezpečně ve skupině dětí.
t? Přizpůsobit či provést jednoduchý pohyb podle vzoru či pokynů

t? Pohybovat se dynamicky po delší dobu (např, běhat při hře 2 minuty a více).

t'' Být pohybově aktivní po delší dobu (10 minut a více) v řízené i spontánní aktivitě.

t? Pohybovat se rytmicky, dodržet rytmus.
t's Doprovázet pohyb zpěvem (např, při pohybových hrách, při chůzi, při rytmických

činnostech).
?'' Pracovat se stavebnicemi, skládankami (stavět z kostek, navlékat korálky, skládat

moza iky, zavázat kl ičku).

?'| Zvládat výtvarné činnosti, provádět jednoduché úkony s výtvarnými pomůckami

(např. tužkou, pastelem, štětcem, nůžkami) a materiály (např. papírem-překládání,

textilem, modelovací hmotou).
t'l Kreslit, malovat, modelovat, vytrhávat, stříhat, lepit, vytvářet objekty z přírodních

iumělých materiálů.
ťE Zacházet správně s jednoduchými rytmickými a hudebními nástroji (např. trianglem,

bubínkem, chřestidly).
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i'' Pečovat o osobní hygienu, samostatně zvládat pravidelné běžné denní úkony (např,

používat toaletní papír a splachovací zalízení, mýt si a utírat ruce, umět používat

kapesník.

t't Samostatně se oblékat, svlékat, obouvat, zapnout knoflíky, zipy, zavázat tkaniČky.

?'í Samostatně jíst, používat příbor, nalít si nápoj, popř. polévku, používat ubrousek.

?'§ Postarat se o své osobní věci, o hračky a pomůcky.

t's Udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce.

t's Uvědomovat si, co je nebezpečné.

'.'í Chovat se přiměřeně a bezpečně ve známém prostředí (např. ve školním prostředí, na

hřišti, na veřejnosti, v přírodě).

?'s Bránit se projevům násilí.
1'*'Dorozumět se verbálně inonverbálně (např. používat gesta, udržet oční kontakt,

reagovat správně na neverbální podněty).

t'; Správně reagovat na světelné a akustické signály.
:? Dokončit hru (neodbíhat od ní) i rozdělanou činnost.

'.'; Uposlechnout pokynu dospělého a řídit se jím.

t? Zapamatovat si krátké říkanky, jednoduché básničky, písničky a reprodukovat je.

t? Uplatňovat postřeh a rychlost.
t'" Rozvijet a obohacovat hru podle své představivosti a fantazie.
ťá Vyjadřovat fantazijní představy.

t't Tvořivě využívat přírodní i ostatní materiály při pracovních a výtvarných činnostech,
experimentovat s materiály, poznávat a využívat výrazové možnosti (vytvářet různé
plošné a prostorové útvary, mísit barvy, zkoumat odlišné účinky suchých a vlhkých
podkladů, aj.).

?'§ Experimentovat s výtvarně netradičními materiály.
t? Využívat tvůrčí a výtvarné techniky k výzdobě prostředí.

t's Slovně, výtvarně, technicky vyjádřit svoje jednoduché ,,nápady", experimentovat,
některé problémy řešit cestou pokus - omyl.

?'' Přicházet s vlastními nápady.
t'" Projevovat zájem o nové věci, dotazovat se při neporozumění, zkoušet,

experimentovat.
?'s Samostatně splnit jednoduchý úkol, poradit si v běžné a opakující se situaci, cítit ze

své samostatnosti uspokojení(být na ni hrdý).

'.? Respektovat a přijímat přirozenou autoritu dospělých.
t? Snažit se uplatnit své přání, obhájit svůj názor.
t's Umět kooperovat, dohodnout se s ostatními,
?'á Přijmout roli ve hře (např. jako organizátor,jako pozorovatel, jako spoluhráč).
?'" Nebát se požádat o pomoc, radu.
?'; Reagovat přiměřeně dané situaci (odmítat agresi, přijímat vzor společenského

chování, umět se podřídit).

l*"' Hodnotit druhé, sebe hodnotit vzhledem k aktuální situaci a možnostem.
t'; Přijímat drobný neúspěch (vnímat ho jako přirozenou skutečnost, že se mu někdy

něco nedaří), umět přijmout sdělení o případných dílčích nedostatcích, být schopné
se z něho poučit.
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i? Umět se přizpůsobit změnám,
?'í Odhadnout, na co stačL uvědomovat si, co neumí a co se chce naučit (vyhledávat

příležitosti, umět požádat o pomoc).

t*, Přijímat pokyny.

?'s Plnit činnosti podle instrukcí.
t? Přiměřeně reagovat ve známých situacích, umět se zklidnit, ovládnout se, potlačit

projev agrese.
?'; Přirozeně projevovat radost z poznaného a zvládnutého (radovat se, že umí píseň,

básničku, ukazuje obrázek, předvádí taneček, výrobek).
:'É Umět to, co prožívá, vyjádřit slovně, výtvarně pohybově, mimikou (zážitky jednotlivé

či v časové posloupnostijako výtvarné vyprávění, komentovat obrázky apod., pomocí
hudby, hudebně pohybovou a dramatickou improvizací atd.).

ťr Rozhodovat sám o sobě (o svém chování).
?t Spolupracovat s dospělým.
?'' Obracet se na dospělého o pomoc, radu atd.

ťS Chápat a respektovat názory jiného dítěte, domlouvat se, vyjednávat.
t'' Obhajovat svoje potřeby, svůj postoj či přání, přijímat také názor druhého,

dohodnout se na kompromisním řešení.
t's Všímat sí, co si druhý přeje či potřebuje (např. dělit se s druhým dítětem o hračky,

pomůcky, pamlsky, podělit se s jiným dítětem o činnost, počkat, vystřídat se).

?'í Spoluvytvářet prostředí pohody (wellbeing).

l'' Umět ve styku s dětmi i dospělými pozdravit, poprosit, požádat, poděkovat, rozloučit

se, vyslechnout sdělení, střídat se v komunikaci.

* Dodržovat společně dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužitív mateřské

škole a na veřejnosti.

* chápat podstatu hry a její pravidla, dodržovat pravidla her a jiných činností, hrát

spravedlivě, nepodvádět, umět i prohrávat.

ťs zacházet šetrně s vlastními a cizími pomůckami, hračkami, s knížkami, věcmi denní
potřeby.

?'s Rozlišovat společensky nežádoucí chování, vnímat co je lež, nespravedlivost,

u bl ižová n í, l hostejnost, agresivita, vu lga rismy.
?'§ Reagovat na sociální kontakty druhých dětí otevřeně a zařazovat se mezi ně pomocí

sociálně úspěšných strategií (vlídné přijetí, humor, projevení zájmu, akceptování Či

podání návrhů, nabídnutí spolupráce, pomoci, fair play).

?'s Všímat si kulturních památek kolem sebe (pomník, hrad, zámek, zajímavá stavba

atd.).

t's Zvládat běžné činnosti, požadavky ijednoduché praktické situace, které se v mateřské

škole opakují.
t'l Spoluvytvářet pohodu prostředí (cítit se spokojeně a bezpečně).

t'; Být citlivý k přírodě.

Diagnostické konkretizované očekávané výstupy:
ťs upřednostňovat užívání pravé či levé ruky při kreslení či vjiných činnostech, kde

se preference ruky uplatňuje.
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ťs tužku držet správně, tj. dvěma prsty, třetípodložený, s uvolněným zápěstím.

?'" Vést stopu tužky při kresbě apod.
* Vyslovovat všechny hlásky správně a mluvit zřetelně, gramaticky správně,

v přiměřeném tempu, ovládat sílu a intonaci hlasu.

?'.' Mít přiměřeně bohatou slovní zásobu, dokázat osvojená slova aktivně uplatnit v řeči,

používat větší množství slovních obratů, správně určovat a pojmenovávat věci a jevy

ve svém okolí.

t's Rozlišit základní geometrické tvary, barvy složené (oranžová, zelená, fialová).

l's Sledovat očima zleva doprava a dle potřeby i zprava doleva, případně v dalších

směrech, jmenovat objekty zleva doprava, vyhledat první a poslední objekt
ve skupině, vést čáru zleva doprava, shora dolů.

?'; Napodobit základní geometrické znaky a tvary (čára svislá, čára vodorovná, křížek,

vlnovka, kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník atd.).

?'; Napodobit některá písmena, číslice.

9.6. lB - lV Jarní zahrádka

9.6.1. Charakteristika lB, dílčí vzdělávací cíle, očekávané výstupy

Jarn í zahrádka
Cha ra kte risti ka i nteg rova né ho bloku :

Tento blok zaměříme na jarní přírodu s využitím školní zahrady. Děti se budou seznamovat
a porovnávat zimní počasí s jarním počasím a jeho vlivem na přírodu. Součástí bude
pozorování probouzející se přírody, zahrady, rostlin, keřů a stromů. Děti se doví, jak se
rostliny vysazují, jmenují, budou se podílet na péči o ně.

Poznáváme domácí i divoká zvířata,jejich mlád'ata, prostředí, v němž žijí. Obeznámíme děti s
periodizací života a řádem, který se stále opakuje. Modelově si přiblížíme střídání dne a noci,
dní v týdnu, měsíců a změny ročních období.

Seznámíme děti s oslavou Dne Země, spojenou s péčí o naši planetu, jak jí pomáháme,
zapojíme se do recyklace.

Těšíme se na oslavy svátků jara - Velikonoce, jarní tradice i svátek matek. Poznáme místo,
kde žijeme, naše město a zároveň budeme upevňovat citové vztahy v rodině. Rozšíříme
povědomí dětío významu, funkci a členech rodiny.

Hlavní cíle integrovaného bloku:
t'.' Seznámit děti s charakteristickými znaky jara, poznat a pojmenovat květiny, keře,

stromy, domácí i divoká zvířata a jejich mlád'ata.
?'s Postupem pokus a omyl získat povědomí o správné péči o rostliny.
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* Podněcovat rozvoj slovní zásoby, vyjádřit myšlenku, nápad, samostatně se
rozhodnout.

t's Získávat dovednosti potřebné při ochraně přírody, chápat souvislosti.
t'S Formování zdravého vztahu k přírodě a všem jejím složkám, citlivě přistupovat

k živým bytostem,
t'i Vnímat, Že svět má svŮj řád, poznávání jeho rozmanitostí a pestrosti, podněcovat

zájem o nové věci,
t'l ZÍskávat vědomosti a vytvářet návyky souvisejících s tříděním odpadu a jeho recyklací,

znát vlastnosti vybraných materiálŮ, zdokonalovat dovednosti v třídění a využití
odpadu (v MŠ i doma), řídit se pokyny, radami dospělého.

tT seznámit děti s tradicemivelikonočních svátků u nás ive světě.
t'; Vytvořit si povědomí o jarních tradicích a lidových zvycích (vynášení Moreny, pálení

čarodějnic - Filipojakubská noc).
?'í Rozvíjet kulturně estetické dovednosti, vyjádřit se výtvarným hudebním nebo jiným

prostředkem a zacházet správně s výtvarnými pomůckami, rytmickými i hudebními
nástroji, majícími vliv na jejich rozvoj.

* Posilovat prosociální cítěnl pocit sounáležitosti, porozumět potřebám druhých,
posilovat citovou vazbu k rodině, k sobě navzájem i ve vztahu sám k sobě,
respektovat rozdílné schopnosti, rozvíjet vztahy mezi dětmi, přijmout úspěch,
neúspěch, poučit se.

Možná témata:
o Sněženky a petrklíč
o Vstávej semínko
o Jaro vtrávě
o Jaro t'uká na vrátka, narodí se zvířátka
o Jak se asi vyčasí aprílové počasí
o Hody, hody, doprovody
o Já jsem ma!ý koledníček
o Čarodějnický rej
o Ježibaby kamarádky, krouží
o Když mají maminky svátek
o Počkej, mámo, chviličku, dám tisladkou hubičku

Propojeníse školními programy a projekty:
Rosteme, kveteme, žijeme - environmentální program
Kdo hledá, najde - program talent managementu
Žileme s přírodou - preventivní program sociálně patologických jevů

Konkretizova né očekáva né výstu py :

?'; Otočit se čelem vzad bez ztráty rovnováhy a orientace.

t'; Užívat různé pomůcky k pohybu (tříkolky, koloběžky, odrážedla).

t's Pohybovat se koordinovaně a jistě, a to i v různém přírodním terénu (např, v lese,

v písku).
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'.l Projevovat bezpečný odstup vůči cizím osobám.
?'' Znát a dodržovat základní pravidla chování na chodníku a na ulici (dávat pozor při

přecházení, rozumět světelné signalizaci).
t's Spontánně vyprávět zážitky ze sledovánífilmových pohádek nebo pohádek z médií.

l's Používat jednoduchá souvětl vyjádřit myšlenku, nápad, míněnl popsat situaci,

událost, vyjádřit svoje pocity, prožitky.

t'.' sledovat a zachytit hlavní myšlenku příběhu, dokázat odhadnout, jak by mohl příběh

pokračovat.

t's Předat vzkaz,
t's Chápat jednoduché hádanky a vtipy.
?'s Poznat a najít k sobě slova, která se rýmují, doplnit chybějící slovo rýmu.

?'" Poznat a vyhledat slova protikladného významu (antonyma), podobného významu
(synonyma), stejně znéjící a slova různého významu (homonyma).

t1' Rozkládat slova na slabiky.
?'"' Vyčlenit hlásku na konci slova.
ťs Znát, že lidé se dorozumívají íjinýmijazyky a že je možno se jim učit.
t'' Vnímat jednoduché písně, rýmy, popěvky v cizím jazyce.

t'"' Rozlišit barvy složené (oranžová, zelená, fialová), další barevné kvality (odstíny aj.)

a vlastnosti objektů např. lesk, hladkost a jiné specifické znaky.

?'§ Nalézt cestu v jednoduchém labyrintu, složit puzzle, hrát pexeso, domino, loto).
i's Zapamatovat si pohádku, děj, příběh a převyprávět ho.

l'' Záměrně si zapamatovat a vybavit si prožité příjemné i nepříjemné pocity (např.

vyprávět zážitky z výletu), viděné (např. vyjmenovat květiny viděné na procházce),

slyšené (např. zapamatovat si rytmus, melodii).
t'" Dokončit příběh, pohádku (např. vymyslet konec, jinou variantu).
t! Vyprávět příběh s vizuální či akustickou oporou (podle obrázků, s dopomocí otázek

atd.).

t? Vyjádřit vlastní jednoduché pohybové představy, rytmický doprovod nebo melodii
(např. vymýšlet krátké dramatické scénky, naznačit, vyjádřit pomocí pantomimy
konkrétní činnost, pohybem ztvárnit slyšenou melodii),

l'; Navrhnout další varianty řešení (co by se stalo, kdyby ...).

i'É lmprovizovat a hledat náhradní řešení.
t'l Rozlišit některé jednoduché obrazné symboly, piktogramy a značky, umět je používat

(např. číst piktogramy, pochopit obrázkové čtení).

'.'S Pochopit význam piktogramu (např. pravidla chování ve skupině, v hromadném
dopravním prostředku, znát význam elementárních dopravních značek.

l'§ Rozpoznat některé grafické znaky s abstraktní podobou (např. zná některé číslice,
písmena, dopravní značky).

t'S Oblevovat význam ilustrací, soch, obrazů.
?'"' Napodobit základní geometrické znaky a tvary (obdélník, trojúhelník atd.).

t'" Poznat některé hudební znaky.
?*" Rozlišovat a používat základní prostorové pojmy (uvnitř, vně, vedle, mezi, nízko,

vysoko, na konci, na kraji, vpředu, vzadu, blízko, daleko) a těchto pojmů běžně užívat.
l'; Rozlišovat vzájemnou polohu dvou objektů.
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t'; Orientovat se v časových údajích v rámci dne (např. dopoledne, poledne, odpoledne).
?'; Rozlišovat základní časové údaje, uvědomit si plynutí v čase (např. noc, den, ráno,

večer, dnes, zítra, včera, dny v týdnu).
i'; Rozpoznat geometrické tvary - čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník.
l'i Rozumět a používat základní pojmy označující velikost (malý - velký, větší - menšL

nejmenší- největší, dlouhý - krátký, vysoký - nízký, stejný).
t? Rozumět a používat základní pojmy označující hmotnost (lehký - těžký, lehčí - těžší,

nejlehčí - nejtěŽŠí, stejně těžký).
t.| Porovnat, dle společných či rozdílných znaků (např. vybrat všechny předměty

vyrobené ze dřeva), zobecňovat vybrat ovoce, dopravní prostředky atd.).
1'; Projevovat zájem o některé dětské knihy a vyprávět o nich, informace vyhledat

v encyklopediích.
ťs lacházet s předměty digitální technologie, využívat nejzákladnější funkce počítače

(práce s myší, jednoduchou klávesnicí, programovat robotické hračky).

* Přijímat na ozdravně rekreačním pobytu jako běžnou součást života.

'.'s Projevovat se citlivě k živým bytostem, přírodě i věcem, pomáhat druhým (např.

kamarádům, mladším, slabším, aj.).

?'; Přirozeně a v míře dané osobnostními předpoklady projevovat pozitivní i negativní
emoce (soucit, radost, náklonnost, spokojenost, ale také strach, smutek).

?'s Vyjednávat s dětmi i dospělýmive svém okolí, domluvit se na společném řešení.
t'' Uvědomit sivztahy mezi lidmi (vztahy mezi pohlavími, úcta ke stáří).

t'; Pochopit funkci rodiny a jejich členů.
t} Orientovat se v rolích a pravid|ech různých společenských skupin (rodina) a umět jim

přizpůsobit své chování.
t? Pozorně poslouchat a sledovat se zájmem uměleckou produkci (např. literární,

filmovou, výtvarnou, dramatickou, hudební).
r'É Vyjádřit a zhodnotit prožitky (co se líbilo a co ne, co a proč zaujalo, co bylo zajímavé,

překvapivé, podnětné apod.).

?': Zobrazovat objekty reálné i fantazijní různými výtvarnými výrazovými prostředky
(např. kresbou, malbou, plošným a prostorovým vytvářením s využíváním různých

materiálů).
t? Vyladřovat se zpěvem, hrou na jednoduché rytmické či hudební nástroje, hudebně

pohybovou činností.
t'; Orientovat se ve školním prostředí, vyznat se v blízkém okolí (vědět, co se kde

v blízkosti mateřské školy nachází, např. policie, hasiči, sportoviště).
i'; Rozumět běžným okolnostem a dějům, jevům a situacím, s nimiž se běžně setkává

(rozumět tomu, co se ve známém prostředí děje).

tr} Mít poznatky z nejrůznějších oblastíživota a poznání v rozsahu podle toho, s čím se
v praxi setkává, co kolem sebe vidl co prožívá, co mu bylo zprostředkováno či

vysvětleno (např. poznatky o přírodě živé i neživé, o přírodních jevech a dějích,

o lidech a jejich životě, o kultuře či technice).
l'' Mít poznatky o své zemi, (znát název státu, státní vlajku, hymnu, prezidenta, hlavní

město, významné svátky a události).
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i'á Mít poznatky o planetě Zemi, vesmíru apod. (např. o koloběhu vody, střídání denních
i ročních období a jejich příčinách, některých planetách).

t? Chápat základní pravidla chování pro chodce.

t'E Mít poznatky o zvycích a tradicích kraje, přijmout tradici oslav.

?'i zajímat se, co se v okolí děje, všímat si dění změn ve svém okolí (např. v přírodě),

proměny komentovat, přizpůsobit oblečení - rozlišení pocitu chladu a tepla, chování.

?'.' Vědět, že se stále něco děje, že všechno kolem plyne, vyvíjí se a proměňuje běžně

proměnlivé okolnosti v mateřské škole vnímat jako samozřejmé a přirozeně se

tomuto dění přizpůsobovat.

t'.' Ctít oslavy narozenin, svátků, slavností.
ťa Znát, co je škodlivé a nebezpečné (různé nástrahy a rizika ve spojení s přírodou)

i neovlivnitelné - vítr, déšť záplavy, teplo, sucho, mrazy), co může ohrožovat zdravé

životní prostředí.
t? Uvědomovat si, že člověk a příroda se navzájem ovlivňují, že každý může svým

chováním působit na životní prostředí (podporovat či narušovat zdraví, přírodní
prostředí i společenskou pohodu).

t'' Všímat si nepořádku a škod, dbát o pořádek a čistotu, starat se o rostliny, zvládat

drobné úklidové práce, nakládat vhodným způsobem s odpady, chápat význam

třídění odpadu chránit přírodu v okolí, živé tvory apod.

Průběžné konkretizované očekávané výstupy:
?'"' Postavit se zpříma a udržet správné drženítěla po dobu vnější kontroly.
t'§ Běhat, skákat, udržovat rovnováhu na jedné noze.
?'", Zvládat nižší překážky, zvládat různé druhy lezení.
:'; Házet a chytat míč, užívat různé náčiní, nářadí.
t'' Pohybovat se bezpečně ve skupině dětí,
t'; Přizpůsobit či provést jednoduchý pohyb podle vzoru či pokynů

t's Pohybovat se dynamicky po delšídobu (např. běhat při hře 2 minuty a více).

e's Být pohybově aktivní po delší dobu (10 minut a více) v řízené i spontánní aktivitě.
t'S Pohybovat se rytmicky, dodržet rytmus.
* Doprovázet pohyb zpěvem (např. při pohybových hrách, při chůzi, při rytmických

činnostech),
t'"' Pracovat se stavebnicemi, skládankami (stavět z kostek, navlékat korálky, skládat

moza iky, zavázat kličku).

?'§ Zvládat výtvarné činnosti, provádět jednoduché úkony s výtvarnými pomůckami
(např. tužkou, pastelem, štětcem, nůžkami) a materiály (např. papírem-překládání,
textilem, modelovací hmotou),

?'á Kreslit, malovat, modelovat, vytrhávat, stříhat, lepit, vytvářet objekty z přírodních
iumělých materiálů,

Z's Zacházet správně s jednoduchými rytmickými a hudebními nástroji (např. trianglem,
bu bínkem, chřestid ly).
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t? PeČovat o osobní hygienu, samostatně zvládat pravidelné běžné denní úkony (např.
pouŽÍvat toaletní papír a splachovací zařízení, mýt si a utírat ruce, umět používat

kapesník.
t'' Samostatně se oblékat, svlékat, obouvat, zapnout knoflíky, zipy, zavázat tkaničky.
t's Samostatně jíst, používat příbor, nalít si nápoj, popř. polévku, používat ubrousek.
t'S Postarat se o své osobnívěci, o hračky a pomůcky.
?'S Udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce.
t't Uvědomovat si, co je nebezpečné,
t'S Chovat se přiměřeně a bezpečně ve známém prostředí (např. ve školním prostředí, na

hřišti, na veřejnosti, v přírodě).

l'í Bránit se projevům násilí.
?'i Dorozumět se verbálně i nonverbálně (např. používat gesta, udržet oční kontakt,

reagovat správně na neverbální podněty).

?'l Správně reagovat na světelné a akustické signály.

t? Dokončit hru (neodbíhat od ní) i rozdělanou činnost.
ť; Uposlechnout pokynu dospělého a řídit se jím.

?'s Zapamatovat si krátké říkanky, jednoduché básničky, písničky a reprodukovat je.

t'l Uplatňovat postřeh a rychlost.
l'l Rozvíjet a obohacovat hru podle své představivostia fantazie.
* Vyjadřovat fantazijní představy,

t'S Tvořivě využívat přírodní i ostatní materiály při pracovních a výtvarných činnostech,

experimentovat s materiály, poznávat a využívat výrazové možnosti (vytvářet různé

plošné a prostorové útvary, mísit barvy, zkoumat odlišné účinky suchých a vlhkých
podkladů, aj.).

t's Experimentovat s výtvarně netradičními materiály.

l's Využívat tvůrčí a výtvarné techniky k výzdobě prostředí.

t': Slovně, výtvarně, technicky vyjádřit svoje jednoduché ,,nápady", experimentovat,
některé problémy řešit cestou pokus - omyl.

t'| Přicházet s vlastními nápady.
?'"' Projevovat zájem o nové věci, dotazovat se při neporozumění, zkoušet,

experimentovat.
t'í Samostatně splnit jednoduchý úkol, poradit si v běžné a opakující se situaci, cítit ze

své samostatnosti uspokojení (být na ni hrdý).

'.? Respektovat a přijímat přirozenou autoritu dospělých.
t's Snažit se uplatnit své přání, obhájit svůj názor.
t's Umět kooperovat, dohodnout se s ostatními.
l's Přijmout roli ve hře (např, jako organizátor,jako pozorovatel, jako spoluhráč).

t'É Nebát se požádat o pomoc, radu.
?'; Reagovat přiměřeně dané situaci (odmítat agresi, přijímat vzor společenského

chování, umět se podřídit).

i'; Hodnotit druhé, sebe hodnotit vzhledem k aktuální situaci a možnostem.

t? Přijímat drobný neúspěch (vnímat ho jako přirozenou skutečnost, že se mu někdy

něco nedaří), umět přijmout sdělení o případných dílčích nedostatcích, být schopné

se z něho poučit.
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i1; Umět se přizpůsobit změnám.
t} odhadnout, na co stačí, uvědomovat si, co neumí a co se chce naučit (vyhledávat

příležitosti, umět požádat o pomoc).

t's Přijímat pokyny.

t'É Plnit činnosti podle instrukcí.
.*? Přiměřeně reagovat ve známých situacích, umět se zklidnit, ovládnout se, potlačit

projev agrese.

t'§ Přirozeně projevovat radost z poznaného a zvládnutého (radovat se, že umí píseň,

básničku, ukazuje obrázek, předvádí taneček, výrobek).

ť.. Umět to, co prožívá, vyjádřit slovně, výtvarně pohybově, mimikou (zážitky jednotlivé

či v časové posloupnostijako výtvarné vyprávění, komentovat obrázky apod., pomocí

hudby, hudebně pohybovou a dramatickou improvizací atd.).

l's Rozhodovat sám o sobě (o svém chování).
?'; Spolupracovat s dospělým.
t? Obracet se na dospělého o pomoc, radu atd.

'rÝ" Chápat a respektovat názory jiného dítěte, domlouvat se, vyjednávat.

t? obhajovat svoje potřeby, svůj postoj či přání, přijímat také názor druhého,

dohodnout se na kompromisním řešení.
t's Všímat si, co si druhý přeje či potřebuje (např. dělit se s druhým dítětem o hračky,

pomůcky, pamlsky, podělit se s jiným dítětem o činnost, počkat, vystřídat se).

t's Spoluvytvářet prostředí pohody (wellbeing).

?'a Umět ve styku s dětmi i dospělými pozdravit, poprosit, požádat, poděkovat, rozloučit
se, vyslechnout sdělení, střídat se v komunikaci.

t'"' Dodržovat společně dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití v mateřské

škole a na veřejnosti.
t'# Chápat podstatu hry a její pravidla, dodržovat pravidla her a jiných činností, hrát

spravedlivě, nepodvádět, umět i prohrávat.

t'.' Zacházet šetrně s vlastními a cizími pomůckami, hračkami, s knížkami, věcmi denní
potřeby.

'*'g Rozlišovat společensky nežádoucí chování, vnímat co je lež, nespravedlivost,
ubližování, lhostejnost, agresivita, vulgarismy.

?'E Reagovat na sociální kontakty druhých dětí otevřeně a zařazovat se mezi ně pomocí

sociálně úspěšných strategií (vlídné přijetí, humor, projevení zájmu, akceptování či

podání návrhů, nabídnutí spolupráce, pomoci, fair play).

t'l Všímat si kulturních památek kolem sebe (pomník, hrad, zámek, zajímavá stavba

atd.). - zejména vycházky
?'' Zvládat běžné činnosti, požadavky ijednoduché praktické situace, které se v mateřské

škole opakují.
?'s Spoluvytvářet pohodu prostředí (cítit se spokojeně a bezpečně).
?'", Být citlivý k přírodě,
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9.7. lB - V. Voňavé léto

9.7 .L. Charakteristika lB, dílčí vzdělávací cíle, očekávané výstupy

voňavé léto
Cha ra kte ri sti ka i nteg rova né ho blo ku :

Blok je zaměřen na přicházející léto, jeho charakteristické znaky. Shrneme poznatky
o ročních obdobích, k čemuž využíváme zahradu, jako přírodní venkovní učebnu.
RozŠiřujeme své povědomí o rostlinách, stromech, letních plodinách, živočiších, zejména
hmyzu, který je v létě všude kolem, seznámíme se s jeho potřebností, vývojem a bytím,

Provádíme rŮzné pokusy s vodou, jejími vlastnostmi, objevujeme její nepostradatelnost pro
Život, seznámí se s koloběhem vody na planetě, s planetou Zemi a jejím bytí ve vesmíru.

Společně všichni oslavíme Den dětí a rozloučíme se s předškoláky. ,,Podíváme" se i do
vzdálenějších zemí, seznámíme se s jinými národy a etniky, způsoby života, tradicemi a zvyky,
s tamější faunou a flórou. Seznámíme se s mapou a globusem, se způsoby cestování,
významem dopravy a pravidly bezpečnosti v ní. Všichni společně se těšíme na prázdniny,
seznámíme se také s možnými riziky horkých letních dnů a jejich vlivem na zdraví člověka.

Hlavní cíle integrovaného bloku:
?'E Vnímat a rozlišovat charakteristické znaky jednotlivých ročních období.
t'' Vést k rozvíjení schopnosti vážit si života ve všech jeho formách.
i'; Upevňovat kladný vztah k živé i neživé přírodě, být citlivý k přírodě, uvědomovat si

i společensky nežádoucí chování.
l'' Zvládnout vyjádřit svůj názor, umět argumentovat, komunikovat, ale i naslouchat

názorům a zkušenostem druhých.
?'í Vést k experimentování a objevování, podporovat rozvoj talentu a nadání, vnímat

svět všemi smysly, vyjádřit se hudbou, pohybem, kresbou aj.

?'; Mít zájem o nové věci, přicházet s vlastními nápady, nebát se experimentovat,
důvěřovat vlastním schopnostem, kooperovat, umět požádat o pomoc, radu,
přizpůsobovat se změnám, vyjádřit slovně prožitek.

t'E Rozšiřovat všeobecného povědomí o okolním světě, existencí dalších kontinentů,
států, národů a jejich kultur.

*' Seznamovat se s pravidly bezpečnostisilničního provozu a jejich osvojování.
t'í Osvojovat si dovednosti a návyky potřebné k péči o nejbližší okolí, učit se

spoluvytvářet bezpečné prostředí.
t'"' Seznamovat se s různými druhy letních sportů a pohybových prázdninových aktivit,

upozornit na nutnost dodržovat bezpečnost chování.

Možná témdtd:
o čtvero ročních dob
o Co se sknývá v trávě?
o Co to létá, co to bzučí?
o živá voda
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o Naše Země, kulatá je
o Co létá, jezdí, pluje
o ZOO, aneb týden v Africe
o Těšíme se do školy,hurá, máme prázdniny
o Hřejsluníčko, hřej, aneb co přináší !éto

Propojeníse školními programy a projekty:
Rosteme, kveteme, žijeme - environmentální program
Kdo hledá, najde - program talent managementu
Žileme s přírodou - preventivní program sociálně patologických jevů

Ko nkretizova né očekávd né výstupy :

?'í Projevovat bezpečný odstup vůči cizím osobám.

t's Pochopit význam piktogramu (např. označení nebezpečí (elektřina, zákaz rozdělávání

ohně, koupání, skákání do vody atd.)

t'§ Podepsat se tiskacím písmem svým jménem.

t'; Rozlišovat roční období (léto) ijejich typické znaky.

l'"' Odložit splnění osobních přání na pozdější dobu.

t! Projevovat se citlivě k živým bytostem, přírodě ivěcem.
?'*. Přirozeně a v míře dané osobnostními předpoklady projevovat pozitivní i negativní

emoce (soucit, radost, náklonnost, spokojenost, ale také strach, smutek).

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

to přirozené.

ť; Respektovat rozdílné schopnosti.
?'"' Vnímat odlišnosti mezidětmi a podle toho přizpůsobovat i své přístupy.

'.'t Cítit se plnohodnotným členem skupiny.

'.'' Pozorně poslouchat a sledovat se zájmem uměleckou produkci (např. literárnl
filmovou, výtvarnou, d ramatickou, hudební).

t's Vyjádřit a zhodnotit prožitky (co se líbilo a co ne, co a proč zaujalo, co bylo zajímavé,

překvapivé, pod nětné apod.).
ťe Zobrazovat objekty reálné i fantazijní různými výtvarnými výrazovými prostředky

(např. kresbou, malbou, plošným a prostorovým vytvářením s využíváním různých

materiálů - viz výše).

t'' Vyjadřovat se zpěvem, hrou na jednoduché rytmické či hudební nástroje, hudebně
pohybovou činností (viz výše).

tt Rozumět běžným okolnostem a dějům, jevům a situacím, s nimiž se běžně setkává
(rozumět tomu, co se ve známém prostředí děje).

?'í Mít poznatky z nejrůznějších oblastí života a poznání v rozsahu podle toho, s čím se
v praxi setkává, co kolem sebe vidí, co prožívá, co mu bylo zprostředkováno či

vysvětleno (např, poznatky o přírodě živé i neživé, o přírodních jevech a dějích,

o lidech a jejich životě, o kultuře či technice).
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tT Uvědomovat si, Že jak svět přírody, tak i svět lidí je na různých částech naší planety
různorodý a pestrý a ne vždy šťastný.

?'§ MÍt poznatky o své zemi, (znát název státu, státní vlajku, hymnu, prezidenta, hlavní
město, významné svátky a události).

'"'s MÍt poznatky o existenci jiných zemí, národů a kultur (znát typické znaky některých
významných národŮ přírodní podmínky, oblečení, zvyky, strava, stavby, kde co roste,
nebo se pěstuje, žijí zvíYata apod.).

t'' Mít poznatky o zvycích a tradicích kraje, přijmout tradici oslav.
t'í Zajímat se, co se v okolí děje, všímat si dění změn ve svém okolí (např, v přírodě),

proměny komentovat, přizpŮsobit oblečení- rozlišení pocitu chladu a tepla, chování.
?? Vědět, Že se stále něco děje, že všechno kolem plyne, vyvíjí se a proměňuje běžně

proměnlivé okolnosti v mateřské škole vnímat jako samozřejmé a přirozeně se
tomuto dění přizpůsobovat,

i'a Ctít oslavy narozenin, svátků, slavností.
ťt Znát, co je škodlivé a nebezpečné (různé nástrahy a rizika ve spojení s přírodou)

i neovlivnítelné - vítr, déšť záplavy, teplo, sucho, mrazy), co může ohrožovat zdravé
životní prostředí.

?'l Uvědomovat si, že člověk a příroda se navzájem ovlivňují, že každý může svým
chováním působit na životní prostředí (podporovat či narušovat zdraví, přírodní
prostředí i společenskou pohodu).

?'S Všímat si nepořádku a škod, dbát o pořádek a čistotu, starat se o rostliny, zvládat
drobné úklidové práce, nakládat vhodným způsobem s odpady, chápat význam
třídění odpadu chránit přírodu v okolL živé tvory apod.

Průběžné konkretizova né očekávané výstupy :
?'á Postavit se zpříma a udržet správné drženítěla po dobu vnější kontroly,
B'i Běhat, skákat, udržovat rovnováhu na jedné noze.
t'; Zvládat nižší překážky, zvládat různé druhy lezení.
t'; Házet a chytat míč, užívat různé náčiní,nářadí.
t'; Pohybovat se bezpečně ve skupině dětí,
t? Přizpůsobit či provést jednoduchý pohyb podle vzoru či pokynů

?'s Pohybovat se dynamicky po delší dobu (např, běhat při hře 2 minuty a více).

t'' Být pohybově aktivní po delšídobu (10 minut a více) v řízené i spontánní aktivitě.
1'§ Pohybovat se rytmicky, dodržet rytmus.
t'"' Doprovázet pohyb zpěvem (např. při pohybových hrách, při chůzi, při rytmických

činnostech).
?'á Pracovat se stavebnicemi, skládankami (stavět z kostek, navlékat korálky, skládat

moza i ky, zavázat kl ičku ).

i'; Zvládat výtvarné činnosti, provádět jednoduché úkony s výtvarnými pomůckami

(např. tužkou, pastelem, štětcem, nůžkami) a materiály (např, papírem-překládání,

textilem, modelovací hmotou).
tr'í Kreslit, malovat, modelovat, vytrhávat, stříhat, lepit, vytvářet objekty z přírodních

i umělých materiálů.
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ťs Zacházet správně s jednoduchými rytmickými a hudebními nástroji (např. trianglem,

bubínkem, chřestidly).

ť", Pečovat o osobní hygienu, samostatně zvládat pravidelné běžné denní úkony (např.

používat toaletní papír a splachovací zaYízení, mýt si a utírat ruce, umět pouŽÍvat

kapesník.

'r'§ Samostatně se oblékat, svlékat, obouvat, zapnout knoflíky, zipy,zavázat tkaniČky.

?'.. Samostatně jíst, používat příbor, nalít si nápoj, popř. polévku, používat ubrousek.

i'"' Postarat se o své osobnívěci, o hračky a pomŮcky.

?'s Udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce.

?'s Uvědomovat si, co je nebezpečné,
1'É chovat se přiměřeně a bezpečně ve známém prostředí (např. ve školním prostředÍ, na

hřišti, na veřejnosti, v přírodě).

t'.' Bránit se projevům násilí.
?'á Dorozumět se verbálně i nonverbálně (např. používat gesta, udržet oční kontakt,

reagovat správně na neverbální podněty).

t*; Správně reagovat na světelné a akustické signály.

l'l Dokončit hru (neodbíhat od ní) i rozdělanou činnost.
* Uposlechnout pokynu dospělého a řídit se jím.

tt Zapamatovat si krátké říkanky, jednoduché básničky, písničky a reprodukovat je.

t'"' Uplatňovat postřeh a rychlost.

t's Rozvíjet a obohacovat hru podle své představivosti a fantazie.

* Vyjadřovat fantazijní představy.

?'s Tvořivě využívat přírodní i ostatní materiály při pracovních a výtvarných činnostech,
experimentovat s materiály, poznávat a využívat výrazové moŽnosti (vytvářet rŮzné

plošné a prostorové útvary, mísit barvy, zkoumat odlišné účinky suchých a vlhkých
podkladů, aj.).

t'; Experimentovat s výtvarně netradičními materiály.
t'* Využívat tvůrčí a výtvarné techniky k výzdobě prostředí.

ťs Slovně, výtvarně, technicky vyjádřit svoje jednoduché ,,nápady", experimentovat,
některé problémy řešit cestou pokus - omyl.

t'É Přicházet s vlastními nápady.
?'í Projevovat zájem o nové věci, dotazovat se při neporozumění, zkoušet,

experimentovat.
?'s Samostatně splnit jednoduchý úkol, poradit si v běžné a opakující se situaci, cítit ze

své samostatnosti uspokojení (být na ni hrdý).

t's Respektovat a přijímat přirozenou autoritu dospělých.
t's Snažit se uplatnit své přání, obhájit svůj názor.
ť' Umět kooperovat, dohodnout se s ostatními.
ť"' Přijmout rolive hře (např. jako organizátor,jako pozorovatel, jako spoluhráč).
t'"' Nebát se požádat o pomoc, radu.
t'"' Reagovat přiměřeně dané situaci (odmítat agresi, přijímat vzor společenského

chování, umět se podřídit).

t'' Hodnotit druhé, sebe hodnotit vzhledem k aktuálnísituacia možnostem.
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t's Přijímat drobný neúspěch (vnímat ho jako přirozenou skutečnost, že se mu někdy
něco nedaří), umět přijmout sdělení o případných dílčích nedostatcích, být schopné
se z něho poučit.

t'' Umět se přizpůsobit změnám.
t's Odhadnout, na co stačí, uvědomovat si, co neumí a co se chce naučit (vyhledávat

příležitosti, umět požádat o pomoc).

t? Přijímat pokyny.

l'É Plnit činnosti podle instrukcí.
t? Přiměřeně reagovat ve známých situacích, umět se zklidnit, ovládnout se, potlačit

projev agrese.
?'S Přirozeně projevovat radost z poznaného a zvládnutého (radovat se, že umí píseň,

básničku, ukazuje obrázek, předvádí taneček, výrobek).
t'' Umět to, co prožívá, vyjádřit slovně, výtvarně pohybově, mimikou (zážitky jednotlivé

či v časové posloupnostijako výtvarné vyprávění, komentovat obrázky apod., pomocí
hudby, hudebně pohybovou a dramatickou improvizací atd.).

t'S Rozhodovat sám o sobě (o svém chování).
t'; Spolupracovat s dospělým.
?'s Obracet se na dospělého o pomoc, radu atd.

t's Chápat a respektovat názory jiného dítěte, domlouvat se, vyjednávat,
t'l Obhajovat svoje potřeby, svůj postoj či piání, přijímat také názor druhého,

dohodnout se na kompromisním řešení.
r? Všímat si, co si druhý přeje či potřebuje (např. dělit se s druhým dítětem o hračky,

pomůcky, pamlsky, podělit se s jiným dítětem o činnost, počkat, vystřídat se).

?'; Spoluvytvářet prostředí pohody (wellbeing).

?'í Umět ve styku s dětmi i dospělými pozdravit, poprosit, požádat, poděkovat, rozloučit
se, vyslechnout sdělení, střídat se v komunikaci.

t'; Dodržovat společně dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití v mateřské

škole a na veřejnosti.
?'; Chápat podstatu hry a její pravidla, dodržovat pravidla her a jiných činností, hrát

spravedlivě, nepodvádět, umět i prohrávat.

ťs Zacházet šetrně s vlastními a cizími pomůckami, hračkami, s knížkami, věcmi denní
potřeby.

l'l Rozlišovat společensky nežádoucí chování, vnímat co je lež, nespravedlivost,

u bl ižová n í, l hostejnost, agresivita, vu lga rismy.
?'á Reagovat na sociální kontakty druhých dětí otevřeně a zařazovat se mezi ně pomocí

sociálně úspěšných strategií (vlídné přijetí, humor, projevení záimu, akceptování či

podání návrhů, nabídnutí spolupráce, pomoci, fair play).

t'l Všímat si kulturních památek kolem sebe (pomník, hrad, zámek, zajímavá stavba

atd.). - zejména vycházky
?'| Zvládat běžné činnosti, požadavky ijednoduché praktické situace, které se v mateřské

škole opakují.
?'s Spoluvytvářet pohodu prostředí (cítít se spokojeně a bezpečně).
?'s Být citlivý k přírodě.
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Diag nostické konkretizova né očekáva né výstu py :
t'., Upřednostňovat užívání pravé či levé ruky při kreslení či v jiných činnostech, kde

se preference ruky uplatňuje,

'.'É Tužku držet správně, tj, dvěma prsty, třetí podložený, s uvolněným zápěstím,

l'' Vést stopu tužky při kresbě apod.
t's Napodobit základní geometrické obrazce, různé tvary, popř. písmena.

l's Vyslovovat všechny hlásky správně a mluvit zřetelně, gramaticky správně,

v přiměřeném tempu, ovládat sílu a intonaci hlasu.

?'.. Mít přiměřeně bohatou slovní zásobu, dokázat osvojená slova aktivně uplatnit v řeči,

používat větší množství slovních obratů, správně určovat a pojmenovávat věci a jevy

ve svém okolí.
t's Rozlišit barvy složené (oranžová, zelená, fialová), další barevné kvality (odstíny aj.)

a vlastnosti objektů např. lesk, hladkost a jiné specifické znaky.

* Sledovat očima zleva doprava a dle potřeby i zprava doleva, případně v dalších

směrech, jmenovat objekty zleva doprava, vyhledat první a poslední objekt
ve skupině, vést čáru zleva doprava, shora dolů.

t's Napodobit základní geometrické znaky a tvary (čára svislá , čára vodorovná, křížek,

vlnovka, kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník atd.).

t'l Napodobit některá písmena, číslice.

10. K čemu děti vedeme
Dbáme na to, aby vzdělávání bylo přizpůsobené individuálním schopnostem, možnostem
a věku jednotlivých dětí, jeho chápání a přirozeným okolnostem, v nichž dítě vyrůstá.

Záleži nám na tom, aby byly děti šťastné a spokojené a cítily se bezpečně. Poznávaly nové
kamarády, získaly pozitivní přístup jak samy k sobě, tak k druhým.

Zvyšujeme zájem o environmentální činnosti a využít při tom prostor školní zahrady. Žít
vyrovnaně, učit se, přemýšlet, objevovat, pozorovat, hrát si, malovat, kreslit, zpívat
a sportovat s co největším využitím přírodního prostředí zahrady.

Rozvíjíme talent a nadání dětí a podporovat gramotnost postupně ve všech okruzích.

Podporujeme vznik dětských přátelství - získávat přátele a udržovat si je, posilovat
vzájemnou důvěrou, schopnost podělit se.

Podporujeme čestnost - chovat se podle vědomí, co je správné/špatné, hrát fair play. Umět
řícipromiň.

Podporujeme řešení problému - učit se hledat efektivní problémů v běžných situacích.

Podporujeme spolupráci- dopracovat se společně ke společnému cíli.

Podporujeme pružnost - osvojit si schopnost přizpůsobit se.
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Podporujeme smysl pro humor - smát se společně, podporovat hravost, radovat se
z maličkostí.

Podporujeme odpovědnost - být spoluzodpovědný za důsledky svých činů, osvojit si

základní
pravidla pro ochranu nejen svého zdraví a bezpečného soužití.

Podporujeme zvídavost - podporujeme přirozenou touhu dětí učit a získávat informace,
vědomosti a zkušenosti,

Podporujeme trpělivost - v opakujících se situacích, zvládání impulzivního chování.

Podporujeme úsilí - snažit se, jak to nejvíc jde, nenechat se odradit prvním nezdarem.

Podporujeme vytrvalost pokračovat navzdory obtížím, nevzdávat se s prvním
neúspěchem.

11. Evaluace

Průběžně vyhodnocujeme vzdělávací činnosti, podmínky i organizaci, což poskytuje
pedagogům i škole zpětnou vazbu ke korekci vlastní činnosti a současně slouží jako
východisko pro další práci.

t1.1. Co budeme evaluovat, nástroje evaluace, četnost, zodpovědná
osoba

oblasti evaluace:

ve vztahu k dítěti:
l'á poznámky o rozvoji a učení dítěte (evaluační listy)3 x ročně
t'i lvp k odložené školní docházce 2 x ročně
t'' Grafomotorické složky -zakládání listů - paní učitelky na třídách průběžně
t't Evidenční listy - paní učitelky na třídách v září a dále dle potřeby

ve vztahu k rodičům:
t'S Anonymní dotazníky pro rodiče 1 x ročně
ťS Rozhovory nad evaluačními listy dle potřeby (zákonní zástupci/paní učitelky)
t's Každodenní rozhovory s rodiči - dle potřeby (zákonní zástupci/paní učitelky)

ve vztahu k zaměstnancům:
t'É Pozorování zaměstnanců a rozhovory s nimi - ředitelka školy, zástupce

ředitele
t's Hospitační činnost u pedagogů - ředitelka školy
* Kontrolní činnost u správních zaměstnanců - ředitelka školy
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t'; Pracovní porady a pedagogické rady

ve vztahu k cílům švp:
ťi, pololetní hodnocení tříd lx ročně
t's závěrečné hodnocení tříd

Hodnotíme tedy systematicky, komplexně a pravidelně, podle předem připraveného plánu.

Z hlediska komplexnostije důležité sledovat:
i'l soulad Švp {rvp) s RVp pV;

?'§ plnění cilů Švp (TVp);

t'l způsob zpracování a realizace obsahu vzdělávání (zpracování a realizace
integrovaných bloků);

t'l práci učitelů (včetně jejich sebereflexe);
t'' výsled ky vzdělává n í (ped agogická d iagnostika);
?'s kvalitu podmínek vzdělávání v kontextu RVP PV.

Školní vzdělávací program je závazným dokumentem mateřské školy. Vychází z rámcového
vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a z evaluace předchozího školního
vzdělávacího programu, z doporučení.

Školnívzdělávací program projednán a schválen na pedagogické radě 25.8.2022.
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t2. Použité informační zdroje, použité zkratky v textu ŠVP

Aktuálníverze RVP PV
Evaluace minulého období
https ://cla n kv. rvp.czl
http ://deti. mensa.czl

zkratky:

RVP Rá mcový vzdělávací progra m
švp pv Skolní vzdělávací program pro předškolní

vzdělávání
TVP Tříd n í vzdělávací program

lT lnformační technologie
MŠ Mateřská škola
lVP lndividuální vzdělávací plán

TV, HV, LV Tělesná, hudební literární výchova
lB lntegrovaný blok
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Preventivní program sociálně patologických jevů
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t. t]vod

Sociálně patologickými jevy, je označováno chování a jednání, které je určitým způsobem pro
společnost nežádoucí př. porušování či nedodržování morálních, sociálních, právních norem
a etických hodnot, nezdravý životní styl. S těmito faktory se mohou naše děti setkávat
i v předŠkolním věku. Obecně mohou tyto faktory vést k poškozování zdraví jedince,
naruŠování prostředí, ve kterém se pohybuje a ve svém důsledku pak k individuálním,
skupinovým či celospolečenským poruchám a deformacím.

Je tedy důležitá primární prevence již v předškolním vzdělávání s potřebnými informacemi
přiměřeně jejich věku. Prevence sociálně patologických jevů je již nedílnou součástí výchovy
a vzdělávání v naŠÍ mateřské škole. Preventivní program sociálně patologických jevů je
zaměřen na všechny děti mateřské školy hlavně děti z ohrožených skupin.

2. Charakteristika školy

Mateřská škola se nacházív městské části Moravská Ostrava aPřívoz, na adrese Křižíkova 18,
je pětitřídní. Maximální kapacita 125 dětí.

3. ZaměřeníPreventivníhoprogramusociálně-patologickýchjevů

t'; Výchova ke zdravému životnímu stylu

t'S Rozvoj a podpora sociálních a personálních kompetencí u dětí

t'í Prevence zanedbávání, šikany, týrání a zneužívání

t's Prevence virtuálních drog - počítač-internet, televize, tablet

t'; Rozvoj tvořivosti, samostatnosti a sociálních dovedností dětí

t'; Vytvoření široké nabídky aktivit jako prevenci nudy a stresu zaměřených
environmentálně

t'l Zapojení témat souvisejících s prevencí sociálně patologických jevů do výuky

4. Cíl preventivního programu sociálně patologických jevů

Cílem programu je podpora odolnosti dítěte vůči sociálně-patologickým jevům, vytvářet
základy znalostí a dovedností úměrně věku dítěte, které podporují pozitivní faktory
v osobnosti dítěte.

Hlavní kompetence:

t? Sociální a personální kompetence (orientace v sociálních vztazích, odpovědnost za

své chování, směřuje k prosociálnímu chování).

* Kompetence občanské (schopnost řešit problémy na úrovni věku a rozumových
schopností dětí, učí se respektovat pravidla společenského soužití, má adekvátní
reakce na neúspěch a stres). Pěstování mravních hodnot, tolerance a porozumění.

Dílčí cíle:

Výchova ke zdravému životnímu stylu:
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?'l Upevňovat hygienické návyky a podporovat správnou životosprávu
t? Budovat kladný vztah k pohybu a sportu
r? Učit se správně trávit volný čas, v přírodě a s přírodou, rozvíjet vztah k přírodě

".'É Vést k lásce k okolnímu prostředí, vnímat krásno
* Seznamovat s bezpečnostními a preventivními pravidly

Dítě po adaptaci mapuje bezpečně prostředí školy, zahrady i okolí, zná režim a pravidla.

Vytváří si kladný vztah k přírodě, zvířatům za využití naší prožitkové zahrady.

Rozvoj zdravých mezilidských vztahů, jako prevence šikany:

* Jakéjsou projevy šikany, seznamovat se se způsoby řešeníšikany
l'á Seznamovat se s pravidly při řešení krizové či netradiční situace, nebát se o ní mluvit
?'., Seznamovat se s odlišnými kulturami po celém světě, pěstovat úctu k jejich

odlišnostem
t's Posilovat a rozvíjet zdravé vztahy mezi vrstevníky

Dítě má zdravé sebevědomí, nebojí se hovořit o otevřeně o problému, respektuje práva

okolí, chová se pěkně k okolí, přírodě.

Prevence zanedbaného a týraného dítěte:

l'' Vytvářet povědomí o obecně uznávaných hodnotách mezi lidmi, jako je láska

a rodičovská péče, přátelství, pomoc, tolerance
i'É Seznamovat se s nežádoucími projevy chování, jako je nepřátelství, netolerance,

násilí, hrubost, vulgárnost, agresivita, krádež
i't Vnímat potřeby druhých lidí a seznámit se základními lidskými právy

Dítě má zdravé sebevědomí, důvěru v pedagoga , rozpozná kladné hodnoty v chování, dokáže
otevřeně hovořit, svěřit se, dokáže rozlišit co je a není správně, umí říci NE.

Prev e n ce vi rtu ál n ích drog :

1'" Co znamenají pojmy virtuálních drog - TV, internet, mobilní telefon, PC, tablet
?'á Seznámit s pravidly pro užívánívirtuálních drog
tt Podporovat alternativně strávený čas

Děti znají následek a pravidla, jak vhodně užívat virtuální drogu, že příroda, sport a zdravý
životní styl jsou cennější pro jejich rozvoj, směřovat k užívání prožitkové zahrady
iv odpoledních hodinách s rodiči.

5. Metody a formy práce:

1', Vytvoření pozitivního sociálního klimatu ve škole, atmosféry důvěry a pohody, nebát
se neúspěchu, vést k samostatnosti

:'t Využívat projektové výuky a prožitkového učení
,.', Pracovat s denními situacemi, které mohou potenciálně představovat patologické

jevy v životě dítěte, třídy a jež představují přirozený učební materiál a podnět
k pedagogické prácizaložený na přímé zkušenosti dětí.

r? Vést děti ke schopnosti nebát se samostatně projevit svůj názor
l'E Využití hrr7 k navození modelové simulace určité vyhrocené situace, vést k následné

volbě řešení různým způsobem, získané upevňovat.
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6. Spolupráce s veřejností
/ Zákonnýzástupce, rodič:

Rodič je v této oblasti pro školu klíčovým partnerem

Formy spolupráce:

t's konzultace s učiteli,

t'; průběžná informovanost o chodu mateřské školy a vývoji dítěte,

i? aktivity Školy včetně Preventivního programu sociálně-patologických jevů na webu
MŠ

tŤ při náznaku sociálně-patologického jevu u dítěte konzultace se zákonným zástupcem
a společně hledání opatření v zájmu dítěte.

UČitel při komunikaci se zákonnými zástupci vytváří prostředí vzájemné důvěry, diskrétnosti,
pozítivního přístupu a respektu k autonomii rodiny.

Tradiční dny s rodiči:

Adaptační program - návrh, jak zpřiiemnit dítěti i jeho rodině nástup do mateřské školy.
Pomáháme dětem trpělivým a citlivým způsobem během adaptace na nové prostředí, nový
režim, nové paní učitelky, asistentky a další zaměstnance školky. Naší snahou je, aby jejich
vstup do tříd proběhl přirozeně a bez komplikací.

Tematické tvořivé dílničky - setkání se sourozenci, rodiči i prarodiči, posílení vztahů mezi
rodiči a školkou.

Uspávání zahrady - záměrem tohoto tradičního dne je umožnit dětem s účasti rodičů
pochopit důležitost péče o rostliny a zvířata před zimou, rozvíjíme tímto i přátelství, učíme se
vnímání problémů druhých a pomoci problémy řešit mezi lidmí iv přírodě.

Advent - radostně prožívat očekávaný příchod předvánočního období, Poznat tradice
v předvánočním období. Zapojení dětí do kulturního života školy a města, připravit hudebně-
pohybové pásmo u stromečku.

Slavnostní den v MŠ - překvapení pro děti v podobě vánoční nadílky a slavnostního oběda

Masopust - seznamovat děti s lidovými tradicemi. Připomenutí si již téměř zapomenutého
lidového svátku Masopustu. Děti se seznámí s typickými masopustními básničkami,
písničkami a pořekadly azapoií se do přípravy karnevalu, účast v maskách.

Ve|ikonoce - seznamovat děti s tradicemi českých Velikonoc a se symboly

Rosteme, kveteme, žiieme - projektový den jarní otvírání zahrady za účasti sourozencŮ,
rodičů i prarodičů, úklid po zimě a následně radostně společně prožité odpoledne.

Den matek - prožívat láskyplně sváteční událost - Svátek matek. Vědět, že rodina ochrání
naše soukromí i bezpečí. Poznat, že důvěra a láska je součástí vztahů v rodině. Uvědomovat
si vztah - matka - dítě, matka-babička. Pro maminky připravit překvapení v podobě dárečku
a besídky ke Dni matek,

Den dětí - formou zahradní párty prožívat společnou oslavu se všemi kamarády v rozkvetlé
zahradě. Posilovat přátelství a upevňovat mezilidské vztahy a lásku k přírodě. Mít povědomí
o toleranci a přátelství lidí všech barev pleti.
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Loučení s předško!áky - získat radostný pocit, že po prázdninách půjdu do prvnítřídy.

r' odborník:

e? Pedagogicko-psychologická poradna

t'; Speciálně-pedagogické centrum

?'", Dětský lékař, psycholog, psychiatr

* odbor sociálně-právní ochrany dětí

t? Městská policie

,/ Přestupky, jejich řešení:
L. lndividuální pohovor s dítětem a zákonným zástupcem
2. Dle zjištěných informací spolupráce s rodinou
3. Zprostředkování kontaktu s odborníkem
4. V případě nezájmu rodičů uvědomění OSPOD, policie ČR

l. laver
CÍlem programu je podpora odolnosti dítěte vůči sociálně-patologickým jevům, program
vytváří formou aktivního vzdělávání dětí základy znalostí a dovedností úměrně věku dítěte,
podporuje pozitivní faktory v osobnosti dítěte. Mateřská škola, tak zajišťuje pomoc
a ochranu dítěte v případě přímého ohrožení sociálně patologickýmijevy.

Mateřská škola umožňuje pedagogickým pracovníkům využití nabídky odborných programů
a Školení zabývajících se tématikou prevence sociálně-patologických jevů jako formu
celoŽivotního vzdělávání pedagogických pracovníků a tím hlubší možnost seznámení
s tématikou sociálně-patologických jevů, následně pak diskutovat s ostatními pracovníky na
spoleČných pedagogických poradách. Podíl na dalším rozvíjení znalostí a dovedností v obtasti
prevence sociálně-patologických jevŮ spočívá také v samostudiu všech učitelů školy, vlastní
iniciativně a odpovědnosti, což umožní pedagogovi následně lépe rozeznat problémové
situace, i ty, které spadají do kompetence jiných pomáhajících profesí v této oblastí.

4





Příloha 2

Program Talent a nadání

,rKdo hledá, ten najde..."
Školn ího vzdělávacího programu :

$okv přírodě aneb Zahrada jedffi paráde

Pro roky:
Věk:

Podmínky rozvoje:
L. Vybavenost zařízení
2. Pedagogové zařízení
3. Výchovná oblast zařízení
4. vzdělávací oblast zayízení
5. Styk s veřejností

pro doved nostní oblasti:
1.) lnteligenční: matematická,jazyková, přírodovědná dovednost;
2,| Tvořivosti:umělecká,technickádovednost;
3.) Umělecká: výtvarná, hudební, dramatická dovednosu
4.) Praktická:technologická,praktickádovednost;
5.) Motorická: taneční, sportovní, pohybová dovednost;
6.) Sociální: osobnostní, mezilidská, dovednost a vedení.

Obsah:
1. Úvod
2. Charakterist]ka
3. Zaměření programu
4. cíl
5. Metody a formy
6. Spolupráce MŠ s veřejností a rodinou
l. zaver

2022 - neurčito
4-6(7)let
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1,. Úvod
Projekt Kdo hledá, ten najde je etapou školního projektu Zahrada jedna paráda, díky
kterému vzniká v prostorách školní zahrady aktivní výchovně vzdělávací zázemí pro podporu
zájmu dětí o zkoumání a objevování okolního světa, podněcování přirozené zvídavosti při

Poznávání přírody a k rozvoji pozitivního vztahu k přírodě přímým a dlouhodobým
kontaktem s přírodou, Zároveň je dílčím programem ŠVP. Chceme obohatit venkovní
prostředí předŠkolního zařízení o originální prvky tak, aby představovalo ,,přírodní venkovní
uČebnu" pro objevování v přírodě prožitkem, s podporou pěstitelských a badatelských
dovedností s prostorem pro odhalení nadání v přírodovědné či polytechnické oblasti.

Tento projekt je doplňujícím materiálem ŠVP, vychází z aktuálních pohledů odborníků na
rozvoj a podporu dětského talentu, nadání.

Důvody podpory rozvoje nadání a talentu:
o individuální - vytvoření podmínek pro plný rozvoj každého jedince;
. společenský - osobní nadání je lidským zdrojem - strategickým bohatstvím

společnosti.
Budoucí prosperita každé společnosti se odvijí od rozvoje potenciálů mladé generace, proto
je důležité vytvořit mladé generaci dobré podmínky rozvoje.

2. Charakteristika
Jak poznáme nadané, talentované dítě všeobecně:

e? velká životní energie,
t'; silné eeo (já) a osobnost,
t'; silná potřeba poznání, získávání informací,
l? originalita v myšlení,
i'í silná motivace, zaměřenína cíl,
e'l vysoká angažovanost,
t's velká cílevědomost,
?'í suverenita, sebevědomí.

Postup práce s nadanýmidětmi dle PhDr, Jolany Laznibatové, CSc.:

Víceúrovňová diagnostika :

?'S akceptovat osobnost nadaných,
t? akceptovat a tolerovat jejich odlišnosti,
t'; přistupovat k nim nedirektivně, ne-autoritativně.

Dítě vidíme jako:
t'' vždy vše ví,
?.'; jsou hyperaktivní, až agresivní,
i'i dominantní, sebeprosazující se,
1's jsou n epřizpůsob iví, nerespektuj í a utority,
t't jsou uzavření, introvertní, zaměstnanísami sebou,
t'; jsou necitliví, jsou nedisciplinovaní, vždy musejí mít pravdu.

Na základě kreativního myšlení přicházejí děti s novými nápady, analytické myšlení jim je
pomůže zpracovat a rozhodnout, které z těch nápadů stojí za další rozvíjení, a pomocí
praktického know-how tyto nápady zrealizují a o jejich významu dokážou přesvědčit ostatní.
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Někteříjedinci více vynikajív oblasti kreativity, jiným jde lépe analytické myš|enía dalŠÍ jsou

zaměřeni spíše prakticky; pro úspěch v životě je však důležité, aby člověk alespoň do určité

míry dokázal uplatňovat každou z těchto dovedností.

Tři složky nadání podle Roberta J, Sternberga:
analytivké myšlení- praktičnost - kreativita

Zdraj: ttttp://deti. tllerl§a. cz

,.o'S'''
ď

o'or,nn*,

Vysoké lQ je dobrým výchozím bodem pro rozvoj nadání- je to však opravdu jen zaČátek, nic

víc.

pro úspěch kreativních lidí je například velmi důležítá praktičnost. KvŮli nedostateČně

rozvinutým praktickým dovednostem nemohou dosáhnout takového úspěchu, jaký by si
přáli, Což jim kreativnízahrada umožní.

Jiní lidé naopak vynikají svými praktickými dovednostmi, ale chybíjim analytické schopnosti
nebo kreativita (anebo přinejhorším obojí). Jejich talent spočívá spíše ve schopnosti
přesvědčovat ostatní, aby něco učinili, než aby sami nacházeli smysluplné činnosti. Opět zde

bude velmi podnětné prostředí našízahrady.

Zaměříme se na rozvoj jak paměti a analytických schopností, ale také budeme podporovat
jejich kreativitu a praktické dovednosti (zahrada a jejívšestrannost).

Nesmírně důležité je však to, aby rodiče i učitelé šli dětem příkladem, tzn., aby všechny tři
typy dovedností přirozeně používali v každodenním životě.

Možná Vám bude připadat, že pokoušet se u Vašeho dítěte rozvíjet všechny tři druhy
schopností - analytické, kreativní i praktické - je značně namáhavé a duševně vysilující.
Výsledek však za Vaši snahu rozhodně stojí.

Samozřejmě je důležité, aby děti í jejich rodiče měli na paměti, že jen opravdu málokdo
vyniká ve všem, do čeho se pustí. Většina lidí dosáhne úspěchu v životě spíše tím, že správně
odhalí své silné a slabé stránky, naplno využívá těch silnějších a snaží se najít způsoby, jak

kompenzovat své slabiny. (Robert J. Sternberg, Ph.D.)

Projekt nabízí dětem možnost přiblížit a pozorovat zákonitosti přírody nejen v bezprostřední
blízkosti mateřské školy, ale ijejím vzdálenějším okolí díky exkursím a výletům. Dále rozvíjet
u dětí vnímání okolního prostředí všemi smysly, umožnit dětem skrze manipulaci
s předměty, stavebnicemi a dalšími materiály rozvíjet fantazii, tvořivost, představivost,

logické myšlení a technickou gramotnost.

3. Zaměření programu
Doplněním zahrady o altánek chceme získat prostor, který bude sloužit jako venkovní učebna
nejen pro experimentování s vodou, pískem, na ukázku běžných pokusů, ale rozšířením
prostor pro objevování a sledování růstu vysazených rostlin a vytvořením přírodních
podmínek pro sledování hmyzu. Protože dítě se nejvíce učí vlastním prožitkem, zahradu
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chceme znovu obohatit o senzorický chodník, který je již nefunkční a tuto část doplnit
zvukovým koutem, ve kterém by děti měly možnost experimentovat se zvukem, jeho
tvořením a rŮznorodostí závisející nejen na druzích použitého materiálu. Kontinuálně má
vzdělávání doplňovat exkurze do zoologické zahrady, rostlinných a živočišných biotopů
v okolí Ostravy. VeŠkeré tyto průběžně a systematicky zařazované aktivity mají za cíl u dětí
podnítit zájem o přírodnívědy a položit tak základy přírodovědné gramotnosti.

Doplnění tříd o pracovní ponky s nářadím a materiálem, další technicky zaměřené
stavebnice, hry a skládačky, u kterých děti samostatně, ve dvojicích nebo větších skupinách
dle vlastních preferencí budou tvořit a konstruovat nejprve podle plánu a následně dle
vlastního postupu, má dětem umožnit kontinuálně rozvíjet nejen manuální zručnost, i logické
uvaŽovánÍ, fantazii a tvořivost. Budou mít prostor učit se pomocí metody pokus a omyl, a tak
získat nejen pracovní návyky, ale i trénovat cílevědomost, houževnatost, trpělivost i logické
uvaŽovánÍ, které jsou nezbytné pro položení základů technické gramotnosti. Pravidelnými
návštěvami Světa techniky si dále rozšířit povědomí o možnostech fungování dnešního světa.

Práce na interaktivní tabuli, s interaktivními stoly, displeji a vizualizéry a vhodně zvoleným
softwarem a programy má pomoci dítě postupně připravit na práci s moderními
technologiemi v následném životě a to tak, aby v nich viděly zdroje nových vědomostí a
moŽnost rozvíjet se. V kombinaci s knihami a encyklopediemi má rozšířit jeho znalosti, má
podněcovat jeho další hlad po informacích a vzdělávání se.

Získané znalosti, dovednosti a zkušenosti by měly děti dále využívat při vstupu do základního
vzdělávání a následně v celém dalším životě,

4. cíl
Cílem projektu je dětem nenásilnou formou nabízet systematicky činnosti pro rozvoj jejich
technické, přírodovědné a čtenářské gramotnosti. Vhodnou pestrou nabídkou činností
a aktivit dětem vytvářet motivující prostředí, ve kterém budou mít možnost poznávat krásy
okolní přírody, její principy a zákonitosti, budou moci praktickými činnostmi objevovat
principy při tvoření staveb z různých materiálů, objevovat jejich vlastnosti, možnosti a úskalí.
S využitím moderních technologií a zároveň i encyklopediemi a knihami ověřovat a zároveň
prohlubovat nabyté zkušenosti.

Cílem je podporovat a rozvíjet talent a nadání tak, aby formy rozvoje byly přístupné každému
a vycházely z myšlenky,žekaždý je na něco talentovaný a tyto talenty, byť často utajené či

skryté probudit a systematicky rozvíjet.

Spolupracovat s rodiči a snažit se u dětí odhalit nadání či mimořádné schopnosti, dále je
podporovat a rozvíjet formou nabídky dalších aktivit, v souladu se vzdělávacím programem.

Využívat práce ve skupinách, bude se odvíjet od momentálního zájmu dětí. Probíhá nad
rámec běžného ŠVP, ve vhodných chvílích vyplývajících ze změn v denním režimu, jako je
nepřízeň počasí, špatné rozptylové podmínky, odpolední činnost, doba do rozchodu, doba
odpoledního odpočinu (v tomto režimovém prvku jen relaxační čínnosti).
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Děti s typickými projevy talentu nad běžnou skupinu nenadřazujeme, ani je nenutíme
zapadat do stereotypu. Skupinovou práci tak umožňujeme jeho rozvoj a zároveň se přidají
i děti, u nichž převažuje zvídavost nad talentem a bude docházet takto k plynulému rozvoji

všech skupin itypů dětí.

5. Metody a formy
Formy:

ťa za účelem rozvojekreativity by se děti měly věnovat činnostem, které jim umožňují
něco objevovat, vymýš!et, představovat si nebo předpokládat.

!'", Chceme-li u nich rozvíjet analytické schopnosti, povzbuzujme je k vyhodnocovánÍ,
kritizování a vzájemnému srovnávání různých situací.

t'", K rozvíjení praktických dovedností jim dejme příležitost využívat nabytých znalostí
a realizovat nápady.

Rozlišujeme 6 základních typů nadání:
1.} !nteligenční:matematická,jazyková,přírodovědnádovednost;
2.| Tvořivosti:umělecká,technickádovednost;
3.) Umělecká: výtvarná, hudební, dramatická dovednost;
4.) Praktická:technologická, praktickádovednosq
5.) Motorická: taneční, sportovní, pohybová dovednost;
6.) Sociální: osobnostní, mezilidská, dovednost a vedení.

Pravidla pro zpracování na úrovni tříd:
?'á Kdo hledá, ten najde bude probíhat nepravidelně dle potřeb a možností dětí

na každé třídě
i'; práce ve skupinách se bude odvíjet od momentálního zájmu dětí
t? probíhá nad rámec běžného ŠVP, ve vhodných chvílích vyplývajících ze změn

v denním režimu

'o'; náměty volit samostatně dle tematických okruhů a zájmů dětí
x'á dodržovatstřídáníšesti dovednostních oblastí

Důležité otázky a odpovědi:
Jak poznat nadání?
https ://www.voutu be.com/watch ?v=sFKOVBRSezw
Jak učit nadané?
https ://www.voutu be,com/watch ?v=-d U -M gwaZ-4

6. Spo!upráce MŠ s veřejností a rodinou

Kroužky s rodiči - vytvořit prostředí tzv. talentových klubů pro rodiče s dětmi, př, kroužek
programování, kroužek hry na lT, kroužek batikování aj., kde hlavním organizátorem kroužku
je rodič, učitelje jen dozorem, skupina by měla mít kolem 6 dětí.

Ško!ní environmentální projekty s využitím interaktivní zahrady

Soutěže s prvními třiaami 7Š - zoblasti polytechnické a environmentální
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Tvořivé dílny-tematicky k lB

Využívat podněty MENSA - soutěže, kluby, semináře, aj.

7. Závér

Projekt nabízí dětem možnost přiblížit, experimentovat a pozorovat zákonitosti přírody,
technických elementŮ, jak v prostorách rozmanité školní zahrady mateřské školy, ale i v jejím
vzdálenějŠím okolí díky exkursím a výletům. Dává možnost individuální nabídky činností nad
rámec těch běžných, a to dle projevů jedinců v kolektivu. Doporučuje vytvoření třídních
klubŮ, s rozmanitou obsahovou náplní. Dále rozvíjet u dětí vnímání přírodního prostředí
vŠemi smysly, umožnit dětem formou manipulační a experimentální činnosti, hrou se
stavebnicemi s přírodních a recyklovaných materiálů rozvíjet fantazii, tvořivost,
představivost, logické myšlení, technickou gramotnost a lásku k přírodě a životnímu
prostředÍ. Využijeme k rozvoji poznání i moderní technologie. Zapojíme se do dotačních
podpor na rozvoj talentu a nadání, abychom zajistili lepší materiální vybavení pro aktivity jak
běžné, tak ty nad rámec, směřující k podpoře rozvoje talentu a nadání. Začněme se v této
oblasti více vzdělávat a spolupracovat s organizací MENSA (mensa.cz - web určený nadaným
dětem, jejich učitelům a rodičům, jehož zřizovatelem je Mensa Čn).

Literatu ra :

http://deti. mensa.czlindex. ph p ?pg=od borne-informa ce--ide ntifikace-nada n i--ia k-poznat-
nadane-d ite&aid=361

identifikace nadaných :

https://www.voutu be.com/watch?v=sFKOVBRSezw

jak učit nadané;
https ://www.voutu be. com/watch ?v=-d U -M gwa Z-4

charakteristika nadaných:
https ://www.voutu be.com/watch ?v=m h KAvl u Durl
http://deti.mensa.czlindex. ph p?pg=od borne-informace--predskolni-vek--rozvoi-d itete
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Program Vzdělávání dětíod dvou do třílet

,,Nejmladší dětičky naší školičky"
Školn ího vzdělávacího progra m u :

$okv přírodě aneb Zahrada jedna paráde

Pro roky:
Věk:

2022- neurčito
2-3roky

Obsah:
L. Úvod
2. Vývojová specifika dvouletých dětí
3. Adaptace
4. Zajištění věcných podmínek
5. Formy a metody práce

6. Metodika vzdělávání 2 - 3letých dětí
7, Motorické dovednosti
8. Rozvíjení poznávacích procesů
9. Řeč
10. Hra a učení
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1. Úvod
Program Vzdělávání dětí od dvou do tří let je součástí Školního vzdělávací programu Rok
v přírodě aneb Zahrada jedna paráda, který popisuje specifika edukační práce s dvouletými
dětmiv podmínkách běžné mateřské školy.

2. Vývojová specifika dvouletých dětí
Pro dvouleté dítě je charakteristická potřeba stálosti prostředí, která dítěti zajišťuje pocit
bezpeČÍ, jistoty a potřeba otevřené budoucnosti, která dítě motivuje k aktivitě a činorodosti.
Pro dítě v tomto věku je nesmírně důležitá také potřeba vědomí vlastní identity, která by
měla být podpořena náležitou pochvalou za správné chování, správný výkon, poněvadž
náleŽitě se chovat a působit tím ,,svým lidem" radost je významným momentem v budování
rodinné identity.

DÍtě v tomto věku vstupuje do období vzdoru, ve kterém dochází ke zrodu psychologického
,,JÁ", tzv, ,,!ástvÍ" a to je doprovázeno projevy negativismu při střetu dvou vůlí. Kdalším
zvláštnostem dětské psychiky v tomto věku patří:

* egocentrismus, chce být středem pozornosti
i's ]abilita prožívání - střídání nálad
t't sugestibilita - ovlivnitelnost náladou, atmosférou, okolím (jeden pláče, začne

další)
i? expresivita chování - co ted' cítí, dává najevo
* eídetismus (eidetické vlohy) - nerozlišují mezi představou a vjemem, ,,nepravá

lež"
t'S konkretismus - vše musí být konkrétní, děti nevnímají pojem času - zítra, ale

vnímají např, lx se vyspíš
l'; personifikace - polidšťují věci, všechn o je ,,živé"

3. Adaptace
Je velmi důležité uvědomit si, že to, jakým způsobem se dítě na mateřskou školu adaptuje
a jak vní bude spokojené, závisí na třech zásadních faktorech.Za prvé na samotném dítěti,
na jeho povaze, samostatnosti a přizpůsobivosti, za druhé na vstřícnosti, pochopení
a šikovnosti učitelek a za třetí na přístupu rodičů k jejich dítěti, k učitelkám a dalším
zaměstnancům mateřské školy, k vedenímateřské školy i kzaYízení samotnému.

Pro optimální adaptaci a následný harmonický rozvoj dětí raného věku je nutná úzká
spolupráce s rodinou a vytváření podmínek pro zajištění návaznosti režimu v rodině
iv mateřské škole.

Před nástupem do MŠ můžeme rodičům nabídnout společný pobyt na zahradě MŠ, na

společných akcích, účast na Klubu nováčků.

V prvním týdnu umožníme seznamování s mateřskou školou společně s rodiči, nabídneme
zkrácený dopolední pobyt. Vedeme děti k postupnému přivykání si na prostředí třídy, herny,
na hračky, děti, učitelky, denní program a k postupnému odloučení se od rodičů,
Respektujeme rituály při loučení s rodiči. Je nutné získat od rodičů maximum důležitých
informací o dítěti (zdravotní stav, alergie, oblíbené činnosti, návyky, zvláštnosti stravován|
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vývojové zvláštnosti atd..). Využíváme individuální přístup a respektujeme vývojové potřeby
a vývojová specifika dětí raného věku. Vytváříme základy pro postupné osamostatňování
dítěte v oblasti sebeobsluhy a socializace. Vedeme otevřenou, vstřícnou komunikaci s rodiči
i s dětmi, společně hledáme konstruktivní řešení problémů

+. Zajištění věcných podmínek
t'"' vybavení, hračky i celková organizace prostoru splňuje zajištění bezpečnosti a vytváří

vhodné podmínky pro děti raného věku,
t's zajištění klidného prostoru pro odpočinek a zároveň upravení denního režimu - delŠÍ

časový prostor pro odpočinek i pro stravování a sebeobsluhu,
t? zajištění dostatku náhradního oblečení pro případ nutného převlečení,
t'; pro zajištění zvýšených nároků na hygienu je nutná dopomoc nepedagogického

pracovníka,
?'.' postupné vedení dítěte k samostatnému používání toalety a kapesníku (ve spolupráci

s rodinou)

5. Formy a metody práce
t'É individuální a skupinová práce,
l': prožitkové a kooperativní učení hrou a činnostmi,
t? situační učenl
tt spontánní sociální učení,
?'§ dramatická výchova,
?'s didakticky cílené činnosti,
t'; aktivity spontánní i řízené pedagogem ,

ť.' relaxační činnosti

5. Metodika vzděIávání 2 - 3letých dětí
t's podporování hry, která je základní činností dětí
i'É postupné začleňování dětí ostýchavých,
t? přizpůsobování denního režimu adaptabilitě dětí
?'É postupné začleňování dětí do řízených činností,

'.Ý*' postupné osvojování samoobslužné činnosti na toaletě, v umývárně, šatně, při
stolování a při čištění nosu,

?'É nabízení účasti v řízených činnostech spolu se staršími dětmi

7. Motorické dovednosti
t'§ vytváření podmínek k podpoře tělesných aktivit a zdraví, osobní spokojenosti

a pohody
t'.' zajištěn í bezpečnosti,
l's uspokojování individuální potřeby pohybu a odpočinku, rozvíjení správného držení

těla, automatizování již zvládnutých pohybů,
?'"' uvolňování ruky prostřednictvím volného ,,čmárání" (úchopové pastely, prstové

barvy, silné tužky),
?'É rozvíjení smyslu pro rytmus (říkadla, dětské rytmicko-melodické nástroje),
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t'; rozvíjení motorických a senzomotorických dovedností,
t's zapojování dětí do vzdělávacích činností dle individuálních možností

8. Rozvíjení poznávacích procesů a sociálních vztahů
t? podněcování aktivit,
?'; rozvíjení zvídavosti, fantazie,
i'S poznávání okoll získávání orientace v čase a v prostoru,
t'l pojmenovávání částí lidského těla, předmětů denní potřeby,
t's poznávání jmen dět| kamarádů, třídních učitelek,
?'í postupné seznamování s přírodou (zvířata, ovoce, zelenina, rostliny),
l'S poznávání vlastností předmětů (barvy, tvary),
t'l postupné učení se prostorové orientaci, odhadování velikosti,
?'l vhodnou nabídkou činností dítěti napomáhat v chápání okolního světa,
l'É motivování k dalšímu poznávání,
t'í učení soužití ve společnosti vrstevníků,
?'í pomoc učitelky při řešení konfliktních sítuací mezi dětmi,
t'S respektování individuální potřeby dětí v navazování přátelství

9. Řeč
t'; poskytování správných mluvních vzorů,
?'"' rozvíjení slovní zásoby dítěte (pasivní i aktivní slovní zásoby),
?'s využívat verbální i neverbální komunikace

ro.Učení nápodobou
t'í zkoumánísvěta prostřednictvím smyslů a pohybových aktivit,
* objevování a zkoumání různých materiálů, předmětů, prostoru, sebepoznávání a

poznávání ostatních,
tt umožňování volných herních činností,
t't realizování her s podporou dospělého,
l's usnadňování her s vrstevníky (dítě - učitelka - dítě),
t? respektování krátkodobé pozornosti dvouletého dítěte,
'"'' nabízení jednoduchých, pestrých, krátkodobých činností,
t'; postupné procvičování se ve zvládání emocí afektivního chování,
?'S osvojování si nejjednodušších pravidel slušného chování,
?'; rozvíjení pocitu osobní jistoty a bezpečí

4
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$okv přírodě aneb Zahrada jedna paráde

Pro roky:
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3-6(7) let

Obsah:

1. úvod
2. Charakteristika
3. Zaměření programu
4. cíl
5. Metody a formy, konkrétní činnosti, projekty
6. Spolupráce MŠ sveřejnostía rodinou
l. laver



$otnivzdělávací program, Mateřská škola Ostrava, Křižíkova 18, příspěvková organizace

1. Úvod

Tento program pokračuje a zároveň navazuje na environmentální plán zpředešlých let,
Přírodu má každý rád. Enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta (dále jen EVVO), učí
pochopení komplexnosti a složitostivztahů či souladů člověka s životním prostředím. Aktivně
se děti uČÍ ÚČasti na ochraně a citlivém utváření životního prostředí, EVVO ovlivňuje v zájmu
udrŽítelnosti rozvoje lidské civilizace životní styl a hodnotovou orientaci dětí, Program bude
ke své realizaci využívat prostor nově vznikající zahrady, měnící se v přírodní venkovní
učebnu.

2. Charakteristika

Posouzením stávajícího stavu zahrady (vykácené staré stromy, stávající divadelní koloseum
k rekonstrukci, nedostatek kvetoucích keřů a rostlin aj) došel náš pedagogický tým k
jednotnému závěru, a to k radikální změně zahrady na zahradu přírodn| s cílem směřovat
děti k přímému kontaktu s přírodou učením venku, formou pěstitelství a experimentování
s přírodními materiály s celoročním využitím.

Program vychází z nového ŠVP nok v přírodě, aneb Zahrada jedna paráda jako doplňkový
program ŠVP s názvem,,Rosteme, kveteme, žijeme" s dlouhodobým cílem:

Zaměřit se na individuální přístup k dětem a naplňování jejich potřeb, na environmentální
vzdělávání dětí, návrat k přírodě, klade důraz na založení elementárního povědomí o
okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí, podporuje vyhledávání
talentu a nadání u dětí a jeho následný rozvoj přirozenou a nenásilnou cestou. Zohledňuje
vývojová specifika ve vzdělávání.

3. Zaměření programu

V nově se rodících prostorách školní zahrady aktivně podporovat zájem dětí o zkoumání a
objevování okolního světa, podněcování přirozené zvídavosti při poznávání přírody a rozvoji
pozitivního vztahu k přírodě přímým kontaktem s přírodou. Podpořit rozvoj slovní zásoby
potřebné k popisování a objasňování přírodních jevů v pestrém a rozmanitém přirozeném
prostředí, především v přírodě a zajišťovat dostatku pohybu a prostoru pro spontánní hry,

rozvoj motorických dovedností a objevování v přírodě prožitkem s podporou badatelských
dovedností. Děti se tak mohou setkávat s environmentálnívýchovou prostřednictvím desítek
rozmanitých a nápaditých aktivit.

4.Cí|

Záměrem vzdělávacího úsilí učitele v environmentální oblasti je založit u dítěte elementární
povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí - počínaje

nejbližším okolím a konče globálními problémy celosvětového dosahu - a vytvořit
elementární základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte (člověka) k životnímu prostředí
(RVP PV). Směřovat k vytvoření základu pro otevřený a odpovědný postoj dítěte k životnímu
prostředí.
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Dílčícíle:
ť" Snažit se o formování správného vztahu k přírodě a všem jejím složkám.

ťr Chránit přírodu - např. zahazovat odpad do košů, chovat se slušně v lese.

ťl Připomínat dětem důležitost třídění odpadů doma i ve škole (sběr plastových víček,

starého papíru).

t? Vytvářet vztah k místu a prostředí, ve kterém dítě žije, procvičovat orientaci v okolí
Mš.

l'§ Bezpečnostsilničníhoprovozu.

?'§ Mít povědomí o okolním světě.

'.'í osvojovat sijednoduché poznatky o světě a životě, o přírodě a jejich proměnách.

t's Vnímat, že svět má svůj řád,žeje rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý.

l*.' Různorodý svět přírody-rostliny, krajina, podnebí apod.

?'j Porozumět, že všechno kolem se mění, vyvijí, pohybuje a proměňuje a že s těmito
změnamije třeba v životě počítat

."'.' Osvojovat si dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí
a k spoluvytvářenízdravého a bezpečného prostředí

rt Pozorování zimní přírody, počasí, přírodu, hovořit o změnách, pozorovat volně žijící
ptáky, pozorovat rozdíly mezi jehličnatými stromy.

i'§ Vytvářet schopnosti přizpůsobovat se přirozenému vývoji a běžným změnám.

?'§ Rozlišovat charakteristické znaky podzimu, zimy, jara a léta seznámit dŮkladněji
s některými přírodnímijevy - sníh, led, mlha.

'.'§ Kladení otázek a hledání odpovědí na otázky.

it Upevňovat pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou.

t'i Rozvoj schopnosti vážit si života ve všech jeho formách.

?*í Rozvíjet pocit sounáležitosti s přírodou, planetou Zemi.

l'í Osvojení poznatků a dovedností chránících před nebezpečnými vlivy prostředí.

l'f Rozlišovat charakteristické rysy počasí.

'"? Jarní úklid, vést děti k práci na školní zahradě, včetně péče o květiny.

5. Metody a formy
Děti předškolního věku projevují spontánní zájem o vše živé - živočichy, rostliny
a houby. Pokud tento zájem není vhodnými způsoby rozvíjen, zaniká.

pozorování

Prvním krokem je dát jim čas a prostor k pozorování, Poskytujeme dostatek možností
k pozorování každého zákoutí s rostlinou nebo živočichem. Všude se něco hýbe, všude něco
voní, všude lze nalézt něco zajímavého. Důležitá je trpělivost, pozorně naslouchat, když dítě
vyprávl co objevilo a pochválit dítě, které něco zajímavého zjistilo. Poskytnout dětem lupy,
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skleniČky, nádoby, barevná sklíčka, dalekohledy, mikroskopy nebo nádobky s lupou ve víčku
aj, pomůcky.
Experiment
Děti experimentují přirozeně, někdy i zkoušení maličkostí během dne jsou pro ně jejich malé
osobní experimenty, Dětem nabízíme pokusy s barvami, skupenstvími, kapalinami, látkami,
aby získali praktické zkušenosti.
Výchova prací
Zapojujeme děti do Činností spojené s úklidem své pracovní plochy, hraček, ale také do
Činnostíspojených s údržbou a zvelebovánízahrady, krmení ptáků nebo zvěře, nebo dokonce
přípravu jídla s následným úklidem.
Kontakt se zvířaty
Ve Školce je realizována péče o zvířátka (ptáky, hmyz, drobná polní zvířata aj). Děti se podílejí
na péČi, které je zde zapotřebí - voda, rozmanitá potrava. V zimě se jedná o přikrmování
ptáČkŮ, věŠení krmítek, budek a dolévání vody do pítka. Prostředí kolem mateřské školy
nabízí mnoho možností pro kontakt s přírodou - p ark, louka, řeka, kaluže. Neopomíjíme na
návštěvy zvířat v vŠ ((dravci, pes).

Kontakt s přírodninami
Děti poznávají všemi smysly. Kontakt s přírodninami je přirozený. Přírodniny mohou sloužit
jako levné a každoročně dostupné hračky, nahradit žetony, nebo materiál na výrobu. Děti se
setkávají při pobytu venku, mohou z nich tvořit {skořápky, mech, šišky, klacíky, mušle,...)
a v zahradním koutku pokusů a objevů je pozorovat pod lupou, osahávat.
Hudba přírody
Můžeme použít celou řadu písní o přírodě, o vztahu člověka k přírodě, písní, ve kterých
člověk oslavuje přírodu nebo její prvky. Učíme děti písně nejen proto, aby rozvíjely hudební
gramotnost, ale také proto, aby v budoucnu uměly ventilovat silné emoce vhodným
způsobem (písní). Příroda ovšem poskytuje také hudební inspiraci - zvuky, dunění,
rezonance, ozvěny.
Dramatická výchova
Je prostředkem pro vyjádření emocí, zprostředkovává situace chování mezi lidmi a zvířaty.
Využíváme příběhy z přírody, pohádky s tématem zvířat, rostlin, vztahů. Dramatickou
uýchovu zařazujeme i do pohybové chvilky - růst rostlinek, zvířátka.
Počítání, měření, vážení
Příroda a přírodniny poskytují příležitost pro mnoho aktivit rozvíjejících předmatematické
schopnosti a logické myšlení. Na zahradě realizujeme aktivity, při kterých se děti učí hledat
rovnováhu a těžiště předmětů i svého těla při pohybových aktivitách.
Přírodovědné procházky
V rámci každodenního pobytu venku děti poznávají okolí mateřské školy. Ve spolupráci se

základní školou, veřejností a s rodiči se uskutečňují společné akce (viz spolupráce)

Zahrada bude nabízet celoročně pět vzdělóvacích oblastí:
1. Rosteme, kveteme, žijeme (teplo, světlo) - kvetoucí keře - po obvodu jižní strany

zahrady, ovocné stromky - zákrsky, keře, celoročně kvetoucí rostliny - výsadba po
vnitřní straně kvetoucích keřů, pocitový chodníček, proutěné týpí, zázemí pro ježky,

motýl í za hrád ka (rok Z02O l 2L|.
o Barevná, zraková zahrada - barevné rostliny, barvy zahrady a jejich

proměnlivost dle ročního období
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o Hmatová zahrada - rozmanitost přírodních materiálů - dřevo, kůra, štěpka,

listy, písek, kámen atd.
. čichová zahrada - vůně květů, bylinek, plodů, přírodních materiálů
o sluchová zahrada -zvuky zahrady, ptáků v závislosti na ročním období
o chuťová zahrada - drobné plody, bylinky
o pohybová a tvořivá zahrada - místa pro spontánní pohyb, prostor pro

výtvarné tvoření

2. Kdo hledá, ten najde - výuková laboratoř - projekt talent managementu - s vyuŽitím

nosných prvků starého amfiteátru dobudovat dřevěnou pergolu s nadstřeŠením pro

vzdělávání se i za deštivého počasí, zabudování technických prvků jako dílenských
ponků pro polytechnické aktivity, výroba krmítka, opravy motyček, hrabí aj.

pracovního náčiní, vybudování pískové laboratoře, větrných mlýnků, vodních korýtek
s mlýnky aj.

o klidová zahrada - zastíněné plochy pro relaxaci
o zahrada informací - venkovní učebna v zastíněném amfiteátru, informační

tabule, rozcestníky

3. Bylinková zahrádka - bylinková spirála s hliněnou výlezovou plošinou s tunelem nebo
skluzavkou, pořízení a osazování zahradních truhlíků, truhlík s průhlednou bočnicí -
pozorovací centrum, doplnění zahrady o další keře - rybíz, borůvky, o kompostér,

4. Zahrádka poznání - doplňování a obměny naučných panelů před školou, zabudování
technických prvků - větrné mlýnky, kladkostroje, broučkovníku, krmítek, naučné
tabule pro děti s rodiči s hodinami zadání.

5. Od jara do zimy - propojení celoročního využití jednotlivých částí zahrady s plánem
průběžného doplňování, regeneračních úprav po mrazu, větru, vlivu času s výhledem
vzrostlé přírodní kvetoucí oázy zeleně s prvky poznávání tajů přírody a jejich

přirozených dějů.

Enviromentální vzdělávání tak bude probíhat v měnící a vyviiející je kreativní zahradě
mateřské školy, kde tak bude dětem poskytováno přírodní a přirozené prostředí ke

vzdělávání.

Jednotlivé kroky vychází a prolínaji Švp pv s jeho lB.

Vzdělávací obsah - integrované bloky (dále lB)

l. lB Moje školka, barevný podzim

ll. lB Čas pohádek, kouzel a překvapení

lll. lB Zimní radovánek

lV. lB Jarní zahrádka

V. lB Voňavé léto
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Aktivity v rómcitřídy a zahrady MŠ:

?"s Rozmisťování krmítek na zahradě, krmení ptáčků v zimě
tt Vytvoření ,,pokusné školní skládky" v rohu zahrady (pozorování postupného

ne/rozkládání bio odpadů - tráva, listí, plastové láhve)
i's jarní a podzimní úklid zahrady (hrabánílistí, sbírání větví)
?'i Monitoring fauny a flóry zastoupené na zahradě MŠ
*"'§ lndiánský týden
?'§ Probouzení semínek - vytvoření okrasné zahrádky na zahradě MŠ
ť§ Pokusy s vodou a vzduchem
t'; Lovci s lupou

ť: 7a zvuku černošských bubnů

5.Spolupráce MŠ s veřejností a rodinou

slavnosti
Pro realizaci environmentální výchovy je velmi efektivní forma oslav a společných
tematických akcí. (Den Země, Den dětí, Karneval, Velikonoce, Vánoce, Broučkiáda a další)

Přírodovědné procházky
Ve spolupráci se základníškolou, veřejností a s rodiči, např.: Drakiáda, Pohádkový les, Cesty
za pokladem, prohlídky města

Projektové vzdě!ávání

7.Závér

?'§ Obsahem EWO je vytváření pozitivních postojů k životnímu prostředí, k úctě k životu
ve všech jeho formách, znalost a péče o prostředí kolem nás, pochopení vzájemné
provázanosti oblastí, které jsou na první pohled odlišné, a přece k sobě patří. Budeme
využívat prostředí přírodní školní zahrady, které prochází postupnou regenerací.

?'§ Environmentální výchova je úzce spjata i se sociální, ekonomickou a kulturní oblastí
a vede k pochopení zákonitostí, které tato vzájemná vazba vytváří.
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> zÁŘí

Cíl: Navózat s dětmi kontakt, pomóhat jim prostřednictvím činností a her v poznóvání
sebe sama i ostatních, umožnit jim komunikovat a spolupracovat s ostatními,

motivací děti uvést do Máme rádi

* výlet na naše tainé místo
Nastoupíme do kouzelného vlaku, který nás odveze na tajné místo (děti se postaví do
zástupu, chytí rukama dítě před sebou za ramena a vytvoří vlak). Vláček projede třídou do
herny, kde jsou na zemi rozmístěny dřevěné stromky, hříbky a lesní zvířátka a poházené

odpadky. Vyučující poprosí děti, aby se rozhlédly kolem sebe, poslouchaly, co slyší a po chvíli
je vyzve, aby se všichni posadili do kruhu. Povídají si o tom, kam je vláček zavezl, a děti
přemýšlí, co do kouzelného lesa patří a co by tam nemělo být. Vyučující vypráví dětem
motivační příběh o kouzelném lese, který kdysi krásné zpíval, ale který někdo zasypal
hromadou odpadků, pod kterou les onemocněl a už nezpívá. Děti se společně zamyslí, co je

špatně a jak by to mělo být - diskuze je směřována k tomu, že společně les uklidíme
a odpadky vysbíráme do kbelíku. Když je les čistý, lehneme si na zem, zavřeme oči
a posloucháme, jestli už se les uzdravil a my ho uslyšíme. Vyučující pustí relaxační hudbu se
zvuky lesa a děti relaxují. Máme radost ze společně vykonané práce a z toho, že jsme
uzdravili les, znovu nastoupíme do vláčku a vrátíme se do školky, ale slíbíme si, že se na naše
tajné místo zase vrátíme a budeme sitam hrát, Děti mohou tajné místo namalovat.

ť§ Jak se imenuieš?
Děti sedí v herně na zemi a vyučující pošle někomu míč. Pakzazpívá,, Jak se jmenuješ?", dítě
se představí a vyučující dozpívá ,,ty jsi..,...., my tě známe, my tě tady rádi máme". Dítě pošle

míč dalšímu a zpěv se opakuje s tím, že se přidaly i ostatní děti. Pokračujeme, dokud se
všichni nepředstaví.

?Ú*' Kdopak isi
Děti stojí v kruhu. Jedno po druhém vkročí do kruhu a řekne ,,já jsem....... a připojí
jednoduchý pohyb. Zůstane stát v kruhu a zbytek třídy společně opakuje jeho jméno i
pohyb.
Hrajeme, dokud se nevystřídají všechny děti.

ť*' Mv isme kamarádi
Děti sedí v kruhu a jedno dítě zahájí hru slovy.,.."já jsem....., a řekne své jméno a vedle mě
sedí můj kamarád......" a pohladí ho. Pohlazené dítě pokračuje ve hře stejným způsobem, až
se postupně pohladívšechny děti.

t's Hledá se kamarád
Děti se posadí do kruhu, a vyučující zahájí hru na televizia ztraceného kamaráda. Vyučující je

reportérem TV a do mikrofonu ohlásl že se ztratil kamarád, který vypadá...tak a tak....
Postupně popisuje jedno z dětí, ale nevysloví jeho jméno. Děti hádají podle popisu, kdo je
tím ztraceným kamarádem. Když uhodnou, přizve pedagog dítě k míkrofonu a požádá je, aby
se představilo, řeklo, kde bydlí, kam chodí do školky......na závěr mu zatleskáme a reportér
hledá dalšího kamaráda. V dalších kolech hry mohou být reportéry děti.

lnspirativní námětv na činnosti v daných měsících školního roku
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l'., Klubíčko přátelství
Děti se postaví do kruhu a vyučující vloží jednomu z nich do ruky klubíčko vlny a řekne mu, že
má jít k některému kamarádovi (může se proplétat i mezi ostatními dětmi) a tomu klubíčko
podá, ale stále drŽÍ začátek vlny a postaví se na jeho místo. Další dítě klubko převezme a jde
k jinému kamarádovi a klubko mu opět předá a vyměnísi místa. Postupně se v kruhu vytváří
z vlny pavuČina přátelství. Až je pavučina veliká, společně zhodnotíme, kolik máme ve třídě
přátelství.

rT kubíčková
VyuČující pustí hudbu (dětské písničky) a děti se pohybují v rytmu hudby po místnosti. Když
hudba přestane hrát, děti si hledají partnera a chytnou se za ruce. Když začne hudba znovu
hrát, tanČí děti v páru, dokud hudba znovu neumlkne. V tu chvíli se musí dvojice připojit
k další dvojici, Hra pokračuje, dokud ze všech dětí nevznikne jedno držící se klubíčko,

l's poslouchei svůi dech
Děti si najdou v herně na zemi místo, které se jim líbí, a lehnou si na záda (mohou ležet
iv přírodě). Zavřou oči a během jedné minuty leží tiše a poslouchají zvuky kolem sebe.
Potom se posadí a vyučující dá jednomu z nich mikrofon a společně si povídají o tom, co kdo
slyšel, Mluvit však smí pouze ten, kdo má mikrofon. Děti se postupně střídají. Hru opakujeme
i vdalších dnech a dobu poslechu průběžně prodlužujeme. Posloucháme zvuky z venkovního
prostředí, zvuky vlastního těla. Děti se postupně zklidní, jsou koncentrovanější, pozornější
a vnímavější.

> Řfirru

Cí!: Poznávat děje v podzimní přírodě, cíleně je pozorovot, poznávat listy a semena plodů
a znát jejich význam, způsob šíření semen (množení rostlin, potrava pro zvířata,
hnojivo...), poznávat různé druhy stromů

?*: Co veverka nevěděla
V herně natáhneme šňůry na prádlo a rozvěsíme na ně obrázky stromů listů, plodů, vysušené
listy, pytlíček s přírodninami, pytlíček se semeny javoru a plyšáka veverku (zavěsit tak, aby
nebyla na první pohled vidět).
Vyučující se dětí zeptá, zda neslyší tiché volání z pohádkového lesa. Děti vytvoří vláček
a jedou přestřídu do herny, kdevystoupíarozhlíží se po pohádkovém lese, Děti popisují, co
v lese vidí, Pokud děti popisujípouze stromy a přírodniny, vyučujícíje vede k hledánízvířat,
Když děti najdou veverku, vyučující maňáska oživí a veverka je ráda, že do lesa přišly děti,
protože jí pomohou vyluštit záhadu. Veverka vypráví dětem o přípravách zvířátek na zimu
a o tom, jak i ona loni sbírala semínka v lese a nosila je do skuliny ve starém dubu. Jednou se

ale byla hledat semínka hluboko do lesa, a když se vracela domů, začalo hustě sněžit a pod

sněhovou pokrývkou svůj dub nepoznala. Naštěstí měla zásoby i v jiném stromě, který našla,

Ale nebylo jich tolik, a tak musela s jídlem šetřit. Když na jaře roztál sníh, veverka naŠla cestu
ke starému dubu, ale ve skulině žádná semínka nebyla a kolem starého stromu rostlo několik
mladých stromečků. Kdo veverce sebral zásoby a kdo zasadil stromy v lese? Děti společně
hledají řešení, Vysvětlí veverce, že nikdo semínka nevzal, že do skuliny napadal sníh, skulina
zamrzla a na jaře, když vše roztálo, voda naklíčená semínka vyplavila, semínka zakořenila
a jsou z nich malé stromečky.
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lŤ kdo zasadil stromv v lese?
Na ilustračních obrázcích se seznámíme s různými druhy lesních stromů, poznáváme jejich

listy a plody. Vysvětlíme si, co jsou to plody stromu a kde je ukryto semínko. Vysvětlíme si, Že

strom může zasadit člověk, ale semena šířítaké zvířata nebo vítr.

t*s Hra na letiště
Vyučující dá každému dítěti javorové semínko, děti se postaví do řady, semínko položí na

dlaň a na pokyn do něj všichni fouknou a sledují, jak letí. Znovu si pokus zopakujeme, ale děti
se tentokrát postaví na lavičku a sfouknou semínko zvětší výšky. Při posledním pokusu

foukneme co nejvíce a sledujeme, komu semínko dolétlo nejdále.

t"., Hledání pokladů
Děti se promění v hledače pokladu a vyjdou na vycházku vybavené tvrdým papírem
pokrytým oboustranně lepicí páskou, Vyhledáváme různé druhy stromŮ v okolí a sbíráme
přírodniny, které se nám líbí. Dětisbírajíkousky kůry, větvičky, semínka, listy. Ty, které se jim

nejvíce líbí, nalepují na papír (poklad, který našli). Poklady si po návratu vyzdobíme Šatnu.

t'*' Zásobv na zimu
Připomeneme si příběh o veverce a zamyslíme se, jak pomoci hladovým zvířátkům v zimním
lese. Na vycházku vezmeme košík a hledáme v okolí vybrané druhy stromů podle známých
znaků (jírovec mad'al a dub). Kaštany a žaludy sbíráme do košíčku pro zvířátka. Motivujeme
děti, aby sbíraly tyto plody i s rodiči, v MŠ připravíme sběrné pytle nebo krabice, kam je

mohou dávat. Nasbírané plody odvezou lesníci do Bělského lesa na zimní přikrmování.
V zimě se zajedeme na přikrmování podívat.

l."s Listoví skřítci
Listy nasbírané na vycházce vylisujeme a následně si je děti nalepí na tvrdý papír a dokreslí
tuší a špejlí dle vlastní fantazie do podoby skřítka a vymyslí mu jméno. Obrázky svážeme do
knihy a nazveme ji Lexikon listových skřítků.

t'.' KouzelnÝ pWlíček (krabicel
Děti sedí v kruhu v herně na zemi. Do látkového pytlíku vložíme přírodniny, se kterými se

děti již seznámily a poznají je. Posíláme pytlíček po kruhu, každé dítě do něj vloží ruku

a hmatem se snaží rozpoznat, o kterou přírodninu jde. Potom ruku s přírodninou vytáhnou
a ostatní kontrolují, správnou odpověd' oceníme potleskem.

i"s Vstáveisemínko. o la la...

Pokusíme se probudit semínko. Přineseme z vycházky kaštan, žalud a javorové semínko, Do
pozorovacího akvária nasypeme hlínu, zasadíme semínka a povíme si, co potřebuje semínko,
aby vyklíčilo a jak se o semenáčka budeme starat. Každý den mu zazpíváme probouzecí
písničku Vstávej semínko... Děti se střídají v zalévání a každý den spolu graficky zaznačíme
případné změny, které jsou krásně viditelné přes stěny akvária,

'*'s Hra na ozvěnu s kaštanv
Seznámíme děti s rytmickým echem. Každé dítě má 2 kaštany. Pedagog vyťuká jednoduchý

rytmus na ozvučná dřívka. Děti se jej snaží zopakovat (ťukají kaštany do stolu, podlahy). Když

už děti zvládají vyťukat rytmus, mohou rytmus vyťukávat jednotlivci a ostatní dělají ozvěnu.

8
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--> LISToPAD

CÍl: I Sledovat změny počasí, poznávat vzócné vztahy a přírodnízarony, zis*avat poznatt<y
z knih i vlastní zkušeností

i'í Počasí
Děti postupně seznamujeme s jednotlivými příběhy z knihy Ondřeje Sekory, na kterých jim
vysvětlujeme střídání dne a noci, tvorbu mraků a vznik deště, bouřky, střídání čtvera ročních
obdobÍ. Objasníme si, jak je člověk schopen využít energii větru. Děti samy reprodukují
vyslechnuté příběhy nad doprovodnými ilustracemi,

tt Jak vzniká mrak
Poté, co se děti formou příběhu dověděly, jak vznikají mraky, vyzkoušíme si mraky stvořit
z rŮzných materiálŮ. Děti si vystřihnou předkreslené mraky zbílých a modrých papírů.
Nabídneme jim rozliČný stavební materiál (kostky, mušle, víčka, vatu, korálky,..). Děti volí
stavební materiál v barvě papírového mraku a postupně pokrývají celou plochu papíru,
Motivujeme všechny děti k dokončení započatého úkolu.

?'i Tanec mraků
Děti se změní v mraky, každé si vezme vystřižený papírový mrak a přesune se do herny.
Vyučující dětem pustí skladbu Na krásném modrém Dunaji a děti se pokusí o improvizovaný
pohyb v rytmu hudby. Vyučující vysvětlí, že se jedná o valčík a naučí děti jednoduchý
valčíkový krok. Potom se společně naučí kolébavý tanec mraků, při němž rozvíjíme u dětí
smysl pro metrum.

?"§ proč se mění počasí?
Děti sedí v herně na zemi a vyučující se zeptá, proč se mění počasí. Děti, které slyšely příběhy
z Malovaného počasí Ondřeje Sekory, by měly vědět, že se na tom podílí vítr. Vysvětlíme si,
že vítr je vzduch. Vyučující nechá děti hledat vzduch, děti hlásí, pokud vzduch našly.
Vyučující pochválí všechny děti a potvrdí, že vzduch je všude kolem nás, Pokračuje v kladení
otázek: Je vzduch vidět? Hledáme vzduch v dlaních, na zemi, v krabici. Zjistíme, že vzduch
není vidět. Je vzduch cítit? Zatleskáme, máváme rukou před obličejem, foukáme si na ruku,

foukáme kamarádovi se zavřenýma očima za krk, Zjistíme, že vzduch cítíme. Můžeme
vzduchem něco naplnit? Pedagog nafoukne balónek a vysvětlí, že je naplněn vzduchem.
Můžeme vzduch slyšet? Pedagog trochu uvolní otvor balónku a ozve se kvílení. Můžeme
vzduchem něco pohánět? Pedagog pustí balónek a nechá jej létat po místnosti, dokud se
úplně nevyprázdní,

e*; Foukání - malování
Děti si uvědomí, že nemusí vytvořit výtvarné dílo pouze rukama. Pedagog dá dětem kousek
slámky a na papír kápne hnědou tuš. Děti mají za úkol pomocí brčka rozfoukat kapku
do tvaru kmene stromu. Po zaschnutí natřou pomyslné větve lepidlem a nadrolí na natřená
místa listovou drť.
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> PRoslNEc

t': o sněhové vločce
Děti si vyslechnou příběh o sněhové vločce, které bylo venku zima, a smutně nakukovala

do oken a záviděla lidem, že mají doma teploučko. A když letěla kolem otevřeného okna,

rozhodla se, že vletí do pokoje a alespoň na chvilku se ohřeje. Marně na ni ostatní vločky
volaly, ať to nedělá. Neposlechla, vlétla do pokoje, ale dlouho se neradovala, protože se
po chvilce rozpustila a zbyla po ní jen mokrá tečka na ubruse, Proč?
Pedagog nachytá sněhové vločky za oknem a na skleněném talířku děti pozorují, jak pomalu

mizí. Nabereme na talířek hromádku sněhu a pozorujeme, jak se měníve vodu vlivem změny

teploty. A totéž se stalo vločce z pohádky. Pozorování struktury vloček pod lupou na zahradě
MŠ.

t*§co ie to námraza?
Pedagog přinese horkou vodu v hrnečku a děti si ověří přítomnost vodní páry ve vzduchu,
potom postaví hrneček za okno blízko okenní tabule a děti pozorují, jak se voda ochlazuje,
namrzá na skle a vzniká námraza.

t"': Proč v zimě kaluže kloužou
Seznámíme se s dalším skupenstvím vody. Ukážeme si, že voda pod bodem mrazu zamrzá,
Naplníme průhlednou plastovou láhev vodou, zazátkujeme ji, položíme a označíme hladinu
vody ryskou, Potom položenou láhev umístíme do druhého dne za okno nebo do mrazáku
a druhý den překontrolujeme, co se stalo. Děti pozorují, že se z vody pod bodem mrazu stal
tvrdý led a že je okraj ledu výš než ryska označující hladinu vody. Potom necháme vodu
na topení znovu roztát a celý děj průběžně pozorujeme. Zjistíme, že se hladina vody opět
shoduje se zaznačenou ryskou,

?'" proč vvrostlv rampouchv na střeše
Pozorujeme při vycházce okolní střechy, na kterých jsou rampouchy. Proč jsou na okraji
střechy. Připomeneme si, že sníh je jako peřinka, když zakryje trávu a stromy, není pod
sněhem zima, ale naopak hřeje, spodní vrstva na střeše se tím teplem roztápí a stéká a při
tom se znovu ochlazuje studeným vzduchem, až na kraji střechy kapičky zase mrznou
a postupně z nich vzniká rampouch.

l'; oblékání stromečku
Výroba ozdob na stromeček na náměstí. Ozdoby vyrábíme z přírodnin, ovoce a zeleniny, aby
se nazdobený stromek mohl po Vánocích vrátit do lesa a ozdoby posloužily jako potrava
pro zvířátka,

a'l RecvklovanÝ betlém
Po vyslechnutí příběhu o narození Ježíška se domluví pedagog s dětmi, že si také vyrobí
betlém. Děti si donesou plastovou láhev. Ujasníme si, že je už použitá a doma by ji vyhodili.
My ji však recyklujeme tak, že z ní vytvoříme postavičku do betléma, Pedagog láhvi nařízne
hrdlo a nařízne postranní otvory a děti zdobí láhev barevnými papíry, nalepují vlnu, vatu,
látky, navlékají korálky na tenké drátky, které zavěšují kolem láhve. Tímto způsobem děti
vyrábí postavy a zvířata do vánočního betléma.

Seznámit se s koloběhem vody, pochopit, prakticky poznávat různá skupenství vody a

hledat je v přírodě, hledat odpovědi na otázky, tvořit z přírodnin, pozorování změn a
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> LEDEN

CÍl: I rotoZit základ péče o zvířátka v zimě, rozpoznat stopy něktárycn zvirat, ryužít vodu
k výtvarné tvorbě

r'r čí ie stopa?
Pedagog si pomocí razítka přichystá otisk stopy v mokrém písku. Vypráví dětem příběh
o tom, jak stopu venku našel a požádá děti o pomoc s určením druhu zvířete, kterému patří.
Děti se seznamují s tvarem stop několika zvířat a vysvětlují si, jak dané zvíře chodí, skáče.,.
Potom pedagog přichystá sadu na odlévání stop a děti pozoruji postup při odlévání. po

vyloupnutí odlitku se pokusí společně určit, kterému zvířeti stopa patří. Na vycházce děti
hledají stopy zvířat ve sněhu.

t'l Měníme se na zvířátka
Dle pokynu pedagoga děti skáčou, běhajl lezou, ... jako zvíře, které pedagog jmenuje. Snaží
se co nejvěrněji vystihnout daný pohyb.

r's čím krmíme ptáčkv v zimě?
Pedagog děti seznámí s vhodným krmením pro ptáčky. Domluví se s dětmi, že zajdou naplnit
krmítka. Přinese krabici, ale v ní je smíchané krmení vhodné a nevhodné, Děti společné
vyberou vhodné krmení, a to při pobytu venku rozvěsí po stromech a nasypou do krmítek.

l's Hra na Popelku
Pedagog rozdělí mezi skupinky dětí misku s ptačím zobem, úkolem dětí je roztřídit
na jednotlivé misky semínka podle druhů.

t'., Malování do sněhu
Vodu v plastových láhvích obarvíme potravinářským barvivem, část jí nalijeme
do rozprašovačů. Venku na zahradě barevnou vodou poléváme sníh a vytváříme obrázky.

t's Ledové malování
Zbylou obarvenou vodu necháme zmrznout ve tvořítcích na led, vložíme do něj špejle.
Po zmrznutí děti ledem malují na látku, nebo jej nechávají pozvolna rozpouštět na textilii
a sledují, jak vzniká batika.

> úruon

Cíl: Seznómit děti s tříděním odpadů, třídit podle společné vlastnosti, seznómit je se
zásadami chovóní a správným jednónív přírodě, udržováním čistoty, hledat společně

l resenl ití odpadů, péče o zdraví, osobníh

l'l o podivném ránu
V herně je přítmí, děti vytvoří vláček, který je vysadí v herně a zde vyslechnou motivační
příběh o skřítcích, kteří žijí u pohádkového lesa. Jeden z nich se jmenoval Skladík a ten rád
sbíral všechno staré a zbytečné a ukládal to ve sklepě, Díky tomu bylo v lese i jeho okolí
krásně čisto. Jednou ráno se skřítci probudili, ale pořád byla tma, to asi sluníčko zaspalo,
Běželi ho probudit a vtom to uviděli. Skladíkova hromada byla tak veliká, že zakryla
i sluníčko. Začali ji rozebírat a třídit, Skřítek Žlutík sbíral jen plastové věci, Modřík sbíral
pouze věci z papíru a Zelenka sivybral věci ze skla, A přitomto třídění si skřítci všimli, že by
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se některé věci daly ještě použít a dalo by se z nich něco vyrobit. Připomeneme si betlém
z PET láhví... děti se pokusí vymyslet další nápady. Dáme si společný úkol, děti s rodiči vyrobí
nějaký předmět, který přinesou, a všechny je vystavíme na ,,Recyklační výstavě", aby byly
inspirací pro ostatní.

?'.' Výroba krmítka
lnspirujeme děti výrobou jednoduchého krmítka pro malé ptáčky. V dolní částí plastové

láhve vyřízneme z boku otvor, pod který zapíchneme část vařečky, na kterou budou ptáčci

usedat. Hrdlo láhve omotáme provázkem, láhev naplníme ptačím zobem a zavěsíme
na zahradě MŠ. Pozorujeme krmící se ptáčky.

l"i PET binPo
Rozdáme dětem kartičky s dvanácti obrázky jako u binga. Na každý stůl dáme misku s PET

víčky. Pedagog losuje obrázky a ty, které vybere, děti zakryjí víčkem. Kdo má první zakryty
všechny obrázky, vyhrál.

i's Barevní hadi
Děti mají uprostřed herny krabici plnou PET víček různé barvy. Rozdělí se do tří skupin
a každá skupina máza úkol postavit co nejdelšího hada zvíček zadané barvy (modrá,žlutá,
zelená).

t? Náš svět
Uprostřed herny je krabice s PET víčky a děti mají za úkol z víček skládat obrázky toho, co
mají rády (domy, květiny, zvířata, sebe), co by ve svém světě chtěli mít, Na závěr se
postavíme na lavičku a podíváme se na všechny obrázky, na krásný barevný svět, který jsme

vytvořili.

t*., Třídíme odpad
Rozmístím po herně obrázky předmětů z plastu, papíru a skla. Děti společně třídí předměty
do košů správné barvy. Obměnou může být soutěž, kdy vytvoříme dvě družstva a dáme
dětem dvě sady košů, družstva soutěží, kdo odpad roztřídí rychleji.

> BŘEZEN

Cíl: I Seznámit se s koloběhem vody, k čemu vodu potřebujeme a jak s níšetřit, seznámit s
životem v

,*"" Vodníčkův příběh
Děti objevív umývárně loutku vodníčka, kterou pedagog oživí. Vodníček vypráví, jak se vydal
na výlet. Protože vodník může žít pouze tam, kde je voda, nastoupil do kapičky vody a rozjel
se na cestu. Vezl se v kapičce nejprve potůčkem, potom po řece, až doplul do moře. Tam
bylo teplo a jeho kapička se změnila v páru a vynesla vodníčka vysoko do mraků. Bylo tam
zima a bylo to vysoko, vodníček byl rád, že se z páry chladem stala opět kapka, vstoupil do ní
a s deštěm spadli zpátky na zem. Některé kapky spadly na hlínu a ta je vsákla, jiné vytvořily
kaluže na chodníku a kapka našeho vodníčka spadla do neznámého jezírka, ze kterého
potrubí vysávalo vodu a čistilo ji, Tím potrubím vodníček přijel až do naší umývárny. Byla to
dlouhá cesta, tak už by chtěl domů, do rybníčka. Zavezeme ho tam vláčkem?
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l*t u rvbníka
Děti se posadí v herně kolem netkané textilie a vodník je vyzve, aby zavřely oči a jen
poslouchaly. Pedagog pustí zvuky od rybníka. Potom si povídají, co slyšeli a hlavně, která
zvířátka se ozvala a vodníček je kontroluje. Postupně pedagog zpod draperie vytáhne
vŠechna zvířata žijící u rybníka, ale také pár obrázků odpadů. Děti položí na draperii pouze
obrázky toho, co do rybníka patří. Vodníček poděkuje dětem, že mu v rybníčku uklidily.

t's Rybí tanec
Děti si vystřihnou z tvrdého papíru rybky, vykreslí je voskovkami a následně přetřou
klovatinou pro vytvoření mokrého efektu. Po zaschnutí provlékneme rybkou očko z pevné
Bufiy, abyse dala nasadit na ruku. Pedagog pustídětem hudbu (nejlépe Camille SoinťSoěns
, Aquarium), děti se schovají za netkanou textilii, Děti vystrčí nad textilii pouze ruku s rybou,
v rytmu hudby vyjadřují rukou improvizovaný pohyb naznačující plovoucí rybu, její výskoky,
potápění v bublinách a vlnivý pohyb. Toto vystoupení předvedeme rodičům.

t'l Žabkování
Děti skáčou kolem netkané textilie jako žabky, potom se pohodlně usadí a se zavřenýma
očima poslouchají kvákání žab z nahrávky. Protože se děti proměnily v žáby a chtějí si také
vyzkoušet žabí zpívání, pedagog hraje melodie známých písniček a děti místo slov zpívají KVÁ
KvÁ, KUŇ KUŇ....

l': Vo!ání deště a bouřkv
Dětise zavřenýma očima poslouchajíz nahrávky zvuk deště, lijáku, bouřky a moře a následně
říkají, co slyšely. Postaví se do kruhu a snaží se hrou na tělo vytvořit podobné zvuky. Nejprve
ťukají prsty o dlaně - mrholl potom už tleskají - pršL pleskají o stehna - lije, přidají dupání
nohama, a to už je bouřka. Postupně ubíráme dupání, pleskání ......až vše utichne a je
po dešti. Pedagog pustí relaxační hudbu se zvuky přírody a děti se vleže na zemi uvolní
a odpočinou si, Vysvětlíme si, jak je voda důležitá, kdo všechno ji potřebuje k životu, co by
bylo, kdyby voda nebyla a děti přemýšlí, jak s vodou šetřit.

> DUBEN

Cíl: I Zapojit se do oslav dne Země, recyklace starého papíru - seznámit se s kašírováním,
vhodné chovóní v přít

t's Motivační pohádka
Pohádku uslyší děti v planetáriu.

ť; záložka do knihv
Pedagog položí otázku, co se stane se starým papírem? Děti odpoví, že jej dáme do sběru,
ale co se děje dál. Povíme si o výrobě recyklovaného ručního papíru. Děti natrhají papír,
nahází jej do kbelíku s vodou. Rozmočený papír pedagog rozmixuje, přidá do něj lepidlo
a děti sítem nabírají hmotu a houbičkou vymačkávají vodu. Vysušenou hmotu vyklepnou
na připravený papír, posypou ji kořením, ozdobí vylisovanými lístky a nechají vyschnout.
Nakonec udělá pedagog do výrobku dírku, dítě provleče stužku, zauzluje ji a má krásnou
záložku do knihy.

13



Školnívzdělávací program, Mateřská škola Ostrava, Křižíkova 18, příspěvlqvá organizace

t's sluneční soustava
Ze zbylé papírové hmoty děti vyrobí kuličky různých velikostí a po zaschnutí je nabarví podle

encyklopedie jako planety. Hotové planety zavěsíme na síť na chodbě ve správném pořadí
kolem slunce.

t'* Závodv
Na školní zahradě nebo v parku pedagog uspořádá pro děti řadu her a soutěží s ekologickou
tématikou.

l'" Škola kosmonautů
Děti plní různé úkoly, za které dostávají razítka. Zařadíme závodivé hry s vesmírnou
tématikou.
Procvičíme paměťtak, že na podlahu v herně rozmístíme barevná kolečka (planety), na které
položíme obrázky a kolem natáhneme lano, které vyznačuje trasu. Děti po jednom drží
v pase obruč (raketu) a pomalu letí kolem planet a snaží se zapamatovat si co nejvíce

obrázků, Potom ve třídě vypracují pracovní list, na kterém ze skupiny předmětŮ vyberou jen

ty, které viděly v herně.

t's Cesta na Měsíc
Děti spojí ruce nad hlavou, vytvoří raketu a létají po prostoru. Potom přistanou a dělají, že si

oblékají skafandr a nasazují přilbu (protože na Měsíci není vzduch). Vystoupíme z rakety a po

Měsíci chodíme zlehka, protože je tam menší přitažlivost, prozkoumáváme okolí. Na závěr
vyzkoušíme ,,chvilku bez vzduchu". Zhluboka se nadechneme, sundáme přilbu a snažíme se
zadržet dech co nejdéle. Komu dojde vzduch, skočí zpátky na planetu zemi, kde už může
dýchat. Takto si ověříme, že vzduch k životu potřebujeme a že je díky němu naŠe planeta
jedinečná.

> KVĚTEN. čERVEN

i? Jak zahnat draka Mraka
Vláček nás odveze na naše tajné místo, kde děti vyslechnou pohádku. Byla jedna krásná
duhová planeta, na které žilo mnoho zvířat, a také jeden starý král s rozmarnou dcerkou.
Princezna byla velice krásná, ale chtěla se parádit stále víc. Ševci a švadlenky nestíhali šít
pro princeznu stále nové šaty a boty, aby byla spokojená. A tak nešťastný král vyhlásil, že kdo
vymysli stroj, který by splnil všechna princeznina přání, bohatě ho odmění. Nikdo si netroufal
na tak těžký úkol, až se objevil neznámý vynálezce a ten postavil továrnu se spoustou
ukouřených komínů, ve které stroje vyráběly šaty a boty pro princeznu. Ale princezně to
nestačilo. Poručila si kouzelnou lahvičku, ze které by se rozprašovala tekutina, která by

ochránila její vlasy před větrem. A tak stroje vyráběly plynem naplněné laky na vlasy. Ale ani
ted'to princezně nestačilo. Poručila si kouzelnou lahvičku, která bude rozprašovat nejlibější
vůně, A tak v továrně začali vyrábět voňavé spreje, Po výrobcích zatoužili i ostatní lidé,
továrna se postupně zvětšovala, komínů přibývalo, plyny ze sprejů unikaly a nad planetou se

Podporovat pozitivní vztah k živé i neživé přírodě, ukázat dětem vazby a vztahy mezi
živou a neživou přírodou a vlivy zósahů člověka, budovat postoje k ochraně přírody,

vysvětlit pojem živó půda a její důležitost pro život na zemi, přesazenívypěstovaného
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zaČal tvořit velký černý mrak, kterému postupně narostly špičaté zuby a vypadal jako drak.
A ten drak začal okusovat oblohu. Dírou na obloze se na planetu dostalo špatné záření
z vesmíru, sluníČko začalo nepříjemně kousat a lidé začali být nemocní. Vůbec nemohli chodit
ven a planeta uŽ nebyla duhová, ale šedá, a král byl nešťastný. Právě včas přistála na planetě
raketa a zní vystoupil moudrý muž. Všiml si totiž při svých toulkách vesmírem, že krásná
duhová planeta zeŠedla, a tak se letěl podívat proč. A věděl si rady, továrnu zavřel, komíny
přestaly kouřit, spreje se přestaly vyrábět, vzduch se začal čistit a drak Mrak se zmenšoval, až
zmlzel Úplně. Lidé se začali uzdravovat, ale díra v obloze se hojila velmi pomalu. Pomůžeme
jim oblohu opravit?

l'*, Zašívání oblohv
Pedagog rozdá dětem za-laminované obrázky, na kterých je naznačena díra v obloze, a kolem
jsou dírky. Děti provlékají tkaničku otvory a snaží se zašít oblohu, jiné děti dostanou stejný
obrázek a modrý papír, vytrhávají kousky papíru a nalepují je na díru, aby jiopravily.

t's co nás chrání před sIuníčkem
V herně vytvoříme improvizovaný obchůdek, ve kterém jsou věci, které nás chrání proti
slunci. Připomeneme si nebezpečí ozonové díry. Děti postupně nakupují věci potřebné
k ochraně proti sluníčku. Když děti věci vyberou, hrajeme společně pantomimu a všechny
věci používáme (nasazujeme klobouky, krémujeme se,....). Domluvíme se, že se takto
na pobyt venku budeme připravovat i ve skutečnosti.

l'.' Hra na krtkv
Venku nabereme hlínu (nejlépe z kompostu). Vytvoříme z ní hromádku na bílém papíře.
Přimícháme také předměty, které tam nepatří, a na vrchol zapíchneme papírový obrázek
krtka. Krtek má doma nepořádek, děti mu pomáhají uklidit. Odebírají z hlíny vše, co
do přírody nepatří.

l'r Život pod lupou
Rozdáme dětem průhledné krabičky s lupou a děti mají na bílém papíře hlínu, Rozhrnují ji
špachtlemi a vybírajívše, co se hýbe. Živočichy vkládají do krabiček a pozorují je pod lupami,
pojmenovávají je a na závěr je vrátí do přírody.

?'*' Zasadíme strom
Děti vyberou vhodné místo na školní zahradě a vykopeme jamku, do které zasadíme
stromeček, který nám vyklíčil ze semínka a o který se děti doposud staraly ve třídě. Ted'se
o něj budeme starat na zahradě. Děti chodístromeček pravidelně kontrolovat a zalévat.
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DIsTAru čru í vzoĚ tÁvÁru í v Mš
1) povlNNosr olsrRručruíuo vzoĚúvÁtvív vtš

V souladu s novelou školského zákona se zavádí pro děti povinnost účastnit se distančního
vzdělávání jako součásti povinné školní docházky, Povinnost se tedy týká dětí plnících
povinné předškolní vzdělávání.

Mateřská škola má povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem pouze dětem,
pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Na distanční způsob vzdělávání přechází mateřská škola z důvodu, kdy není možná osobní
přítomnost většiny (více než 50%) předškolních dětí z celé MŠ nebo z nejméně jedné třídy,
pokud se v ní vzdělávají pouze tyto děti. Povinné vzdělávání distančním způsobem se má
týkat krizového stavu podle krizového zákona nebo uzavření škol z nařízení ministerstva
zdravotnictví či krajské hygienické stanice.

Distanční vzdělávání se neposkytuje, pokud děti nejsou osobně přítomny v MŠ např.
z důvodu onemocnění nebo pokud ředitelka MŠ rozhodne o omezení nebo přerušení
provozu VŠ, Oále při uzavření MŠ z důvodu rekonstrukce, či pokud MŠMT schválí změnu
v organizaci školního roku.

2| ABSENCE A oMLoUVÁtuí oĚrÍV PRŮBĚHU DlsTANČNÍHo VzDĚLÁvÁruív uŠ

Omlouvání absence je obdobné jako při prezenčním vzdělávání. U dítěte s povinným
předškolním vzděláváním má zákonný zástupce povinnost telefonicky, formou SMS nebo
písemně nahlásit a omluvit tak jeho neúčast v dlstanční výuce bez zbytečného odkladu, a

to do tří dnů po začátku absence nebo do tří dnů po výzvě VŠ. Po návratu do mateřské školy
omluvídítě do omluvného listu,

Vzhledem k tomu, že pro předškolní děti je vzdělávání distančním způsobem povinné, je
nutné evidovat jejich účast na vzdělávání. Účast dětí škola posuzuje přiměřeným způsobem
podle zapojenído vzdělávacích aktivit v průběhu týdne,

3) STRAVoVÁNÍ

Školnílídelna umožníodběr obědů v rámci škotního stravování za dotovanou cenu. Zákonní
zástupci dětí si mohou v MŠ odebírat obědy pro děti jako jídlo s sebou za dotovanou cenu.
Při vyzvedáváníobědů do jídlonosičů je jídlo možné vydat jen osobě, které neby|a nařízena
karanténa ani zakázána přítomnost ve školce. Výdej jídla se provádíformou bezkontaktního
výdeje. Obědy je nutno nahlásit vždy den předem do 12:00 hodin a budou vydávány od
11:00 do 11:30 hodin pouze do jídlonos!čů přes výdejní okno. Zároveň může zařízení nadále
sloužit pro stravování zaměstnanců.
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4| oRGAN lzAcE VzDĚLAVÁru Í olsrRruČru Íru zPŮso BEM

Vzdělávání distančním způsobem může probíhat formou on-line či off-tine aktivit. MŠ vždy
přizpůsobí distanční vzdělávání jak individuálním podmínkám jednotlivých děti tak
personálním a technickým možnostem MŠ,

U předškolních dětí je distanční výuka založena na komunikaci učitele a rodičů, doplněné o
občasný přímý kontakt učitele s dítětem. Těžiště vzdělávání spočívá především v
inspirativních tipech na společné aktivity dětía rodičů v domácím prostředí, na tvoření, čtení,
didaktické hry, pohybové aktivity, společný poslech hudby atd.

Vzhledem k věku je dostačující, pokud učitelé prostřednictvím domluvené komunikační
platformy (případně papírovou formou) předávají jednou týdně rodičŮm tipy na tematicky
zaměřené aktivity vhodné pro domácí prostředí.

Třídní učitel komunikuje s rodinou dítěte vybranou formou distanční výuky - zasílá
vzdělávací nabídku - pracovní listy, náměty na výtvarnou výchovu a pohybové aktivity, tipy a

náměty na zábavné i výukové aktivity s dětmi v domácím či venkovním prostředí, Třídní
učitel provádí během distančního vzdělávání zápisy do třídní knihy. Zásadou pro vedení
třídní knihy je, aby z jejího obsahu, ať už v elektronické nebo listinné podobě, bylo zřejmé:

. kdy přešla rnýuka na vzdělávánídistančním způsobem,

. kterých dětí se týká (pokud jsou ve třídě Mš zařazeny různě staré děti),

. jaký vzdělávací obsah byl v daném dnu či týdnu realizován.

Není potřeba stanovovat hodinový rozsah ani časové vymezení distanční výuky. Vzdělávání
probíhá v souladu s RVP PV a ŠVP dané školy, avšak ne nutně v plné míře.

Pro děti v posledním povinném roce předškolního vzdělávání je důležitá systematická
příprava na vzdělávání v základní škole, do níž za několik měsíců nastoupí.

Žádoucím postupem mateřských škol bude zejména pestrá nabídka rozvojových aktivit pro
celkový rozvoj všech dětí. Tam, kde je to možné, bude doplněna o individuálně cílenou
nabídku vycházející z hodnocení vzdělávacích pokroků jednotlivce, která bude co nejlépe
odpovídat aktuálním vývojovým potřebám konkrétního dítěte.

Při posuzování míry školní připravenosti dítěte na základní vzdělávání vycházejí učitelé z
individuální pedagogické diagnostiky realizované mateřskou školou v době prezenčního
vzdělávání.

Do distančního vzdělávání lze aktivně zapojit děti tím, že budou samy navrhovat témata,
která chtějí prozkoumat a kterým se chtějí věnovat. Děti mohou se svými rodiči zpracovávat
různá témata v malých skupinkách (každý nejprve zkoumat ve svém prostředí a pak si

společně sdělovat svá zjištění). Tím může škola podpořit i sociální kontakt mezi dětmi, školou
a rodinami.
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5) PERSoNÁLNÍ poonnírury

O konkrétním zpŮsobu organizace vzdělávání distančním způsobem rozhoduje ředitel
mateřské Školy s ohledem na právní předpisy a aktuáIní možnosti a podmínky škoIy.

Obecně platÍ, že všichni zaměstnanci musí plnit své pracovní povinnosti vyplývající z
organizace distanČního zpŮsobu vzdělávání stanovené ředitelem školy. Pedagogický
pracovník je povinen b,ýt na pracovišti zaměstnavatele v době stanovené rozvrhem své
přímé pedagogické činnosti (dle § 22a zákona o pedagogických pracovnících), současně ale
nenívylouČena obecně zakotvená možnost (dle § 2 zákoníku práce) dohodnout se v případě
distanČního zpŮsobu vzdělávání na jiném místě výkonu práce - odlišném od pracoviště
zaměstnavatele. Tato moŽnost dohodnout se na místě výkonu práce odlišném od pracoviště
zaměstnavatele je iu uČitelŮ, jímŽ byla nařízena karanténa, nebrání-li tomu zdravotní stav
zaměstnance a jsou-li dodržena všechna stanovená omezení. V takovém případě je možné
odmítnout vypsání potvrzení o ,,pracovní neschopnosti" ošetřujícím lékařem, lékaře
informovat o shodě zájmu zaměstnance se zaměstnavatelem na pokračování výkonu práce
za podmínek karantény, tedy typicky z domova, Pedagogický pracovník je v tomto režimu
hmotně zabezpečen platem (mzdou) za vykonanou práci, protože učitelé budou většíměrou
konat práce souvisejícís PPČ a jejich pracovnídoba 40 hod. týdně se nemění.

Rozvrh přímé pedagogické činnosti (PPČ) pedagogických pracovníků určuje ředitel a ten
tento rozvrh může měnit. Změna v rozvrhu musí být oznámena předem, zpravidla v
předstihu 3 dnů. Pokud není vzhledem k situaci možné oznámit změnu s předstihem, je o ní
pedagogický pracovník informován v nejkratším možném termínu,

V důsledku přechodu na vzdělávání distančním způsobem se může stát, že ředitel nebude
moci přidělit ,,předepsaný počet" hodin PPČ podle nařízení vIády č. 75l2OO5 Sb.

Pedagogickým pracovníkům se však plat nekrátí.

6) FoRMY VZDĚLAVÁNÍ olsrnruČruínn zpŮsogervl

:'; oFF-L!NE VZDĚLÁVÁNÍ

Zde není zapotřebí internet a digitální technologie. U dětí předškolního věku se jedná

především o plnění praktických úkolů využívajících přirozené podmínky dětí v jejich

domácím prostředí - tvořivé práce či aplikace znalostí a dovedností v praxi, projekty

zaměřené na samostatnou práci dítěte či na rozvoj kompetencí (společná hra, příprava jídla,

práce na zahradě, pohyb v přírodě, drobné domácí práce, péče o domácí zvířata, hudební a
výtvarné aktivity, vytváření portfolia atd,), Zadávání úkolů může probíhat písemně,
telefonicky, ve specifických případech i osobně.
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i'; oN-LINE VZDĚLÁVÁNí

V předškolním vzdělávání vzhIedem k věku dětí není on-Iine vzdělávání prioritním
způsobem, nýbrž má pouze dop!ňkovou funkci.

Svnchronní on-line vúuka - učitel je propojen s dětmi ve stejném čase a pracují na stejném

úkolu, (Děti si on-line zazpívají písničku, určíprvníhlásky ve slově, společně si zacvičíatd.) U
takto malých dětí nenívhodné realizovat synchronní on-line výuku déle než 30 min. denně,

pro udržení sociálního kontaktu a motivaci postačují 1-2 on-line setkání učitele s dítětem
týdně, To však za předpokladu, že rodina dítěte má k dispozici potřebné technické vybavenÍ.

Asvnchronní on-line vÝuka - děti pracují v jimi zvoleném čase a vlastním tempem na Úkolech

zadaných učitelem a v on-line prostoru se nepotkávají. Pro práci mohou být vyuŽÍvány

nejrůznější portály, platformy, aplikace, nahrávky videí na YouTube atp.

x,'; KoNZULTACE, lNDlVlDUÁLNí PoDPoRA

Cílem individuálních konzultací je, aby nikdo nezůstal mimo systém a každý pracoval
přiměřeně svým možnostem a podmínkám. Konzultace musí být dostupné všem, může jít o
telefonické hovory, on-line chat, e-maily či ve specifických případech osobní konzultace za

dodržení všech hygienických pravidel a nařízených opatření,

Škola má zapojit do distančního způsobu vzdělávání děti, které nemají doma podmínky pro

on-line výuku, prostřednictvím metod off-line výuky.
Pokud se dítě nezapojuje do distanční výuky, ale má zajištěnu potřebnou techniku, je třeba,
aby škola kontaktovala rodiče a zjistila důvody pro neúčast ve vzdělávání a pomohla
překážky odstranit.

7| ZPĚTNÁVAZBA

Děti a rodiče si mohou úkoly a aktivity, které vprůběhu distančního vzdělávání realizují,

dokumentovat videozáznamy, fotografiemi, hlasovými nahrávkami, kresbami apod.
Vhodné je založit portfolio, které každodennívzdělávacíaktivity dítěte dokládá, Po uplynutí
doby, v níž povinné distanční vzdělávání probíhalo, může dítě své práce odevzdat v MŠ pro

hodnotící a diagnostické účely.

Velmi důtežité je, aby děti dostávaly k úkolům a aktivitám, které realizovaly a plnily, od
učitele vždy nějakou zpětnou vazbu.



Školní vzdělávací program, Mateřská škola Ostrava, Křižíkova 18, příspěvková organizace

8) DISTANčNí vzDĚLÁvÁNí oĚrí sE spEcIÁLtvĚ vzoĚúvAcíMl poTŘEBAMt

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP) mají nárok na poskytování
podpŮrných opatření školou a školským poradenským zařízením i při distančním způsobu
vzděláván í, Pod půrná opatřen í spočívaj í mj. v:

. poradenské pomoci školy a školského poradenského zařízení,

. úpravě organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání,

. předmětu speciálně pedagogické péče,

. poskytování předškolního vzdělávání dle lVP,

. pouŽitíkompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek,

. ve vyuŽití asistenta pedagoga, dalšího pedagogického pracovníka, tlumočníka nebo
přepisovatele pro neslyšící,

Při vzdě!ávání dětí se SVP a dětí nadaných je žádoucí maximální uplatňování principu
diferenciace a individuaIizace vzdělávacího procesu odpovídající individuálním možnostem
dítěte a případně stupnijeho zdravotního postižení.

V závislosti na konkrétní situaci a možnostech školy jsou dětem se SVP zapůjčeny potřebné
kompenzační pomůcky a speciální učební pomůcky, jež má daný jednotlivec uvedené v
doporučení školského poradenského zařízení (např. pomůcky pro alternativní komunikaci,
pomůcky pro rozvoj hrubé motoriky aj,), a to s podmínkou, že je zákonný zástupce povinen
uhradit jejich případné poškození či zcizení, Realizace půjčení konkrétní pomůcky nebo
učebnice záleží na individuální domluvě se školou. Je však vhodné, aby škola se zákonnými
zástupci sepsala smlouvu o výpůjčce.

Předmět speciálně pedagogické péče je nadále
komunikace nebo formou individuální konzultace,
opatření umožňují.

U dětí s poruchou autistického spektra (dále PAS) má škola umožnit danému dítěti takový
způsob vzdělávání, který bude v jeho nejlepším zájmu a bude korespondovat s jeho
schopnostmi a dovednostmi. Je nutné pevně nastavit dobu a formu komunikace individuálně
přímo na možnostidané rodiny (PC, telefon, osobnívyzvedáváníučebních materiálů apod.)a
stanovit se zákonnými zástupci pravidla komunikace a edukace. Zásady systémové péče o
děti s PAS i v domácím prostředí jsou uvedeny níže v odkaze.

V případě přiznaného podpůrného opatření asistenta pedagoga, dalšího pedagogického
pracovníka či tlumočníka pro neslyšící škola zajistí jeho podporu i pro distanční způsob
vzdělávání. Tyto osoby mohou poskytovat individualizované učební materiály a podklady,

konzultace a podporu na dálku a také pomáhat s distanční výukou. Asistenta pedagoga je

možné za pojit prostřed n ictvím nástrojů d ista nčního způsobu vzděláván í,

poskytován prostřednictvím on-line
pokud to aktuální protiepidemická
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Modelové situace pro asistenta pedagoga (AP):

a)AP pracuje dle pokynu učitele se třídou

- AP pracuje dle pokynu učitele pouze s dětmi se SVP

- AP zajišťuje podporu organizace vzdělávacích aktivit

- dohled, příprava pomůcek a materiálů

- AP zajišťuje individuálnípodporu dětem určeným učitelem

b)AP dle pokynu učitele poskytuje distančnípodporu a informace zákonným zástupcům dětí
se závaŽnými druhy zdravotního postižení včetně zákonných zástupců dětí z odlišného
kulturního či sociálního prostředí,

9) KoMUNlKAcE sE zÁKoNNÝM! zÁsTUPcI

Efektivní komunikace mezi školou a rodinou je základem pro to,
samotné mohly plnit své role. Pro komunikaci mezi školou a i

jednotnou komunikační platformu.

aby obě
rodiči je

strany i dítě
vhodné zvolit

DŮleŽité informace ohledně distanční výuky zveřejňuje MŠ na webových stránkách školy.
Zákonným zástupcŮm dětí, které majípovinnost distančního vzdělávání, zasílají třídní učitelé
dŮleŽité informace a vzdělávací nabídku v průběhu distančního vzdělávání také třídním
emailem. lnformace jsou zákonným zástupcům předávány srozumitelně, pravidelně a
s dostatečným časovým předstihem.

RodiČŮm, kteří nemají přístup nebo vybavení pro on-line komunikaci, předává škola
informace v období distanční výuky prostřednictvím umístě ní zpráv v informačních tabulích
u vchodu do MŠ. RodiČe si mohou vytištěnou vzdě!ávací nabídku poskytovanou během
distančního vzdělávání převzít osobně po předchozí dom!uvě na sekretariátě školy.

6





Příloha č. 6

Program Vzdě]ávání dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka

,,Tvoje, moje, naše řeč aneb Čeština jako druhý iazyk"

Školního vzdělávacího programu :

sok v přírodě aneb Zahrada jedna paráďf,

Pro roky:

Věk:

2022 - neurčito

5-7let

Obsah:

L.

2.

3.

4.

5,

6.

7.

Úvod
Specifika vzděláváníve skupinách pro jazykovou přípravu
Zámér vzdělávání
Zajištěnívěcných podmínek, organizace vzděláváníve skupinách pro jazykovou
přípravu
Formy a metody práce přijazykové přípravě
Vzdělávací obsah ,,Tvoje, moje, naše řeč aneb ČrŠlrun JAKO DRUHÝ JAzyK"
Výstup
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1. Úvod:

,Tvoje, moje, naše řeč aneb ČEŠTtNA JAKo DRUHÝ lAzytrt" - je jazykovou přípravou dětí
s nedostateČnou znalostí Českého jazyka, které pocházejí z jiného jazykového a kulturního
prostředÍ, potřebují podporu učitele mateřské školy při osvojování českého jazyka.

2. Specifika vzdělávání ve skupinách pro iazykovou přípravu:
Tato forma vzdělávání je realizována, když jsou alespoň 4 cizinci v povinném předškolním
vzdělávání v rámcijednoho místa poskytovaného vzdělávání, jinak při počtu 1 - 3 bude těmto
dětem poskytována individuální jazyková podpora v rámci vzdělávacích činností dle školního
vzdělávacího programu.

3. Záměrvzdělávání:

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;
poskytovat dětem s nedostatečnou znalostí českého jazyka jazykovou přípravu pro
zajištění
plynulého přechodu do základního vzdělávání.

Zajištění věcných podmínek, Organizace vzdělávání ve skupinách pro jazykovou
přípravu: (citace z Metodiky VC v MŠ)

Pokud počet dětí, cizinci a pro které je předškolní vzdělávání povinné, je alespoň 4 děti
v jednotlivém místě poskytování vzdělávánl v případě lesní mateřské školy
vjednotlivém území, kde zejména probíhá pedagogický program a kde má škola
zázemí, ředitel mateřské školy zřídí skupinu nebo skupiny pro bezplatnou jazykovou

přípravu pro zajištění plynulého přechodu do základního vzdělávání (dále jen "jazyková
příprava") zvlášť pro jednotlivá místa poskytovaného vzdělávání, v případě lesní
mateřské školy zvlášť pro jednotlivá území.

Mateřská škola dětem ve skupině poskytuje jazykovou přípravu v rozsahu 1 hodiny
týdně,

Skupina pro jazykovou přípravu má nejvýše 8 dětí podle odstavce 1. Další skupinu pro
jazykovou přípravu lze zřídit, pokud je do dosavadní skupiny zařazeno 8 dětí podle

odstavce 1.

r'E Ředitel mateřské školy může na základě posouzení potřebnosti jazykové podpory

dítěte zařadit do skupiny pro jazykovou přípravu jiné děti neŽ uvedené v odstavci 1,

a to i do vyššího počtu než 8 dětí, pokud to není na újmu kvality jazykové přípravy dětí
podle odstavce 1.".

ďr

allřř

4.
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5. Formy a metody práce:

Vzděláváníve skupině pro jazykovou přípravu je rozděleno do dvou nebó 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.

Faktory ovlivňujícívolbu metod a forem práce:
l't schopnost vnímání a koncentrace
..'t tempo učení
t'., motivace a ochota se učit
ťl skupinově dynamické procesy, jako je okamžitá nálada ve třídě a vyrušování

jednotlivci
r? složení skupiny (chlapci - dívky, děti z různých společenských a jazykových vrstev)

Metody:
budou voleny tak, aby vedly k osvojování potřebných jazykových vědomosti a dovednosti
a rozvíjely schopnostižáků v jazykové přípravě, a to v souladu s výukovými cíli, a s
přihlédnutím k individuálním rozdílům, budou využívány například metody:

l'; slovní
ťi názorně demonstrační
t's aktivizující - DH

?'.. individuální aj.

6. Vzdětávací obsah ,,Tvoje, moie, naše řeč aneb ČrŠnNA JAKo DRUHÝ lAzy("

Vychází z metodického materiálu ,,Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro předškolní
vzdělávání", a je rozdělena do 10 tematických okruhů:

1. tÉvR: sEzNAMovÁNí
2. tÉvR: rŘíon
3. rÉvR: MATEŘSKÁ šron
4. tÉtvR: RoDlNA
5. tÉtvR: co RÁD/A oĚlÁvt
6. TÉMA: čAs
7. tÉtvtR: sTRAvovÁNí
8. tÉtvtR: LlDsKÉ TĚLo A oBLEčENí
9. tÉtvR: MísTo, KDE žlJU
10. tÉtvR: pŘínoon

Jednotlivé tematické okruhy jsou zapracovány do integrovaných bloků dle schématu:
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švp pv

Rok v přírodě aneb zahrada, jedna
paráda

lazyxovÉ oKRuHy

Každý okruh je pak rozdělen do tří oblastí:
l'"' poslech a mluvenÍ,
t'á sociokulturníchkompetence,
t? slovní zásoba a větné konstrukce k tématům,
?'; metodické poznámky nebo zásady, které pedagog při práci s dětmi s OMJ

dodržuje.

Kurikulum dále zahrnuje doporučené materiály k využití zNPl: ,,Kurikulum češtiny jako
druhého jazyka pro povinné předškolní vzdělávání" a Metodický materiál MSMT-2185 L|AOLL-
L.

7. Výstup:
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

využívat rovněž při individualizované práci s dětmi s nedostatečnou znalostí českého jazyka již

od nástupu do mateřské školy.

Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro předškolní vzdělávání určuje úroveň toho, co by
dítě mělo zvládnout před vstupem do ZŠ, v oblastech poslechu a mluvení a sociokulturních
kompetencl aby mu stačila podpora učitele v rámci běžné třídy.

čerpáno z:
l stránky MŠMT (RVP a opatření):

https://www. msmt.czlvzdelava nilpredskolni-vzdelava n i/opatreni-minístra-zmena-
rvppv-2O2L

o stránky tvšvr (Metodický materiál a novelizovaná vyhláška):
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https://www.msmt.czlvzdelava n i/za kladni-vzdelava nilmetod ickv-material-msmt-k-
poskvtova ni-bezplatne-iazvkove

o stránky vŠvr (Kurikulum..):
https://www.msmt.cz/vzdelava n i/za kladn i-vzdelava nilku riku lu m-cestinv-ia ko-
d ru he ho-iazvka ?h ighlightwords=ku riku lu m

o s|užbv adaptačních koordinátorů a tlumočníků:
www.cizinci.npi.cz.
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