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1 Identifikační údaje 
1.1 Název ŠVP 

NÁZEV ŠVP:  Hrajeme si celý rok

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM:  RVP PV

MOTIVAČNÍ NÁZEV:  Ťuky, ťuk....... 

                                    Kdo je tam? 

                                    Neboj se a pojď si hrát, 

                                    učit se a poznávat, 

                                    nebudeš tu sám. 

1.2 Údaje o škole 

NÁZEV ŠKOLY:  Speciální základní škola a Mateřská škola Kladno, Pařížská 2199, příspěvková 

organizace

ADRESA ŠKOLY:   Pařížská 2199, Kladno - Kročehlavy, 27201

JMÉNO ŘEDITELE ŠKOLY:  Mgr. Taťána Semančíková

KONTAKT:  

   e-mail:  koralek.kladno@volny.cz, 

   web:  http://www.koralekkladno.cz

IČ:  61894516

RED-IZO:  600044661   

1.3 Zřizovatel 

NÁZEV ZŘIZOVATELE:   Statutární město Kladno

ADRESA ZŘIZOVATELE:   Náměstí starosty Pavla 44, Kladno, 272 52   

1.4 Platnost dokumentu 

VERZE ŠVP:  1
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................................................                                             .................................................

            ředitel školy                                                                                  Razítko školy 

      Mgr. Taťána Semančíková
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2 Charakteristika školy 
2.1 Základní údaje 

Umístění školy v obci:  na okraji města nebo obce, v sídlišti

Druh provozu školy:  Celodenní

Velikost školy:  21 – 50 (malá škola)

Počet školních budov:  jedna

Venkovní areál školy:  oplocený komplex budov, zahrada/park  

2.2 Dlouhodobý plán školy 

Oblast řízení a správy 

• udržovat naplněnost školy, 

• spolupracovat se zřizovatelem v otázkách finančních, organizačních a při akcích obce 

i školy, 

• pracovat na tvorbě projektů k získání dotací z fondů EU ( vybavenost školy, mezinárodní 

spolupráce, profil regionu), 

• doplňovat vybavení školy pro názornost a efektivitu výuky, aktualizovat pomůcky, 

doplňovat knihovny, modernizovat vybavení jednotlivých součástí školy za pomoci 

zřizovatele, 

• zdokonalovat řídící činnost, zvyšovat aktivní podíl pracovníků na řízení a zlepšování práce 

školy, 

• hodnotit a inovovat strategie a plány pro realizaci ŠVP, 

• pravidelně vyhodnocovat personální rizika a přijímat opatření k jejich odstraňování, 

zejména v oblasti odborné kvalifikace pedagogů a věkové struktury. 

Oblast vzdělávání 

• motivovat žáky k aktivní účasti na různých soutěžích a oceňovat jejich úspěchy, 

• zajišťovat účinnou individuální péči žákům s vývojovými problémy a vývojovými 

poruchami učení dle doporučení SPS a PPP, 

• sledovat kvalitu práce pedagogických pracovníků a ovlivňovat jejich růst, uplatňovat 

ve výuce nové alternativní metody, smysluplně využívat a sledovat DVPP, 

• průběžně pracovat na inovaci školního vzdělávacího programu a na strategiích jeho 

rozvoje, na základě zkušeností pracovníků a požadavků rodičů, v závislosti na skladbě 

žáků, identifikovat a vyhodnocovat slabé a silné stránky školy, 
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• výchovu ke zdraví zaměřit na rozvoj zdravých stravovacích návyků, pohybových 

dovedností a tělesné zdatnosti dětí. 

Oblast sociální 

• vytvářet ve škole přátelskou atmosféru a ovzduší spolupráce mezi dětmi, pracovníky školy 

a rodiči, 

• vést děti k morálním hodnotám a pozitivnímu vztahu k regionu, 

• dbát na součinnost rodiny a školy, usilovat o soulad ve výchovném působení, prohloubení 

zájmu rodičů a dění ve škole, 

• trvale posilovat pocit sounáležitosti se školou, 

• zohledňovat vnější prostředí (sociální, regionální), 

• odstraňovat sociální, zdravotní a bezpečnostní bariéry, 

• poskytovat poradenské služby rodičovské veřejnosti ve všech záležitostech týkajících 

se vzdělávání, 

• spolupracovat i s dalšími partnery při vytváření vzdělávací nabídky. 

Cíle 

• rozvoj podmínek ke vzdělávání- ekonomické zdroje, kulturnost a vybavenost prostředí, 

hygiena, 

• preventivně předcházet problémům pomocí neustálé údržby budovy školy, 

• zaměřit se na školu a její okolí z hlediska estetické výchovy, 

• usilovat o získání dalších finančních prostředků získaných vlastní hospodářskou činností 

a od sponzorů, 

• zvyšování kvalifikovanosti pedagogů, rozvoj pedagogických dovedností pedagogů 

a odborných znalostí pracovníků školy, využívání znalostí ze speciální pedagogiky, 

• rozvoj podpůrné, poradenské a konzultační činnosti školy zákonným zástupcům, 

• rozvoj týmové spolupráce a kolegiálních vztahů ve škole, 

• rozvoj informačního systému a prezentace školy. 

  

Strategie 

Oblast pedagogická 

• podporovat dovednost samostatné práce dětí, využívat ji jako východisko vzdělávání, 

• vytvořit systém vedoucí k účinnější výchově v oblastech ekologie, rasové a náboženské 

snášenlivosti, xenofobie, úcty k lidem a k přírodě, k vytvářeným hodnotám, 

• příznivá atmosféra, individuální přístup, alternativní přístupy, 

• rozvoj tvořivosti, samostatné práce, kooperace aktivit dětí, 
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• trvale vytvářet podmínky pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, 

• zaměřit se na prevenci rizikového chování, 

• zohledňovat vzdělávací potřeby dětí cizinců 

Oblast materiálně technická 

• každoročně určovat priority ve vybavování v souladu s hospodárným účelným čerpáním 

rozpočtu, zkvalitňovat vybavení tříd, 

• zajišťovat bezpečné prostředí pro vzdělávání a zdravý sociální, psychický i fyzický vývoj 

všech účastníků vzdělávání, 

• zaměřovat se na využívání nabízených možností, zejména EU fondů a projektů 

vyhlašovaných MŠMT. 

Oblast personální 

• promyšleně vybírat případné nové pracovníky školy, 

• podpora získání předepsané kvalifikace pro výkon zaměstnání pedagogů 

• promyšleně a rovnoměrně delegovat jednotlivé úkoly na zaměstnance, podněcovat jejich 

rozvoj, 

• vypracovaný kontrolní systém ve všech oblastech činnosti školy, 

• v systému odměňování podporovat realizaci ŠVP, 

• další vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřit na společné vzdělávání celého 

pedagogického týmu, dále se zaměřit na získávání oprávnění k výkonu specializačních 

činností. 

Oblast ekonomická 

• získávat a zvyšovat kladný hospodářský výsledek školy z obecní dotace, 

• spolupracovat s obcí při financování oprav budovy a zařízení školy. 

Oblast informačních systémů a kontaktů s veřejností 

• spolupráce s ostatními školami, výměna zkušeností pedagogů, společné akce, 

• zajistit kvalitní a pestrou informovanost o vzdělávací nabídce školy, zvýšit počet příspěvků 

školy do obecního tisku (práce žáků, články pedagogů), 

• prezentace školy, vytváření image, 

• stálá obnova a aktualizace internetových stránek školy, 

• vysoká věcná i formální úroveň výstupů školy (info v tisku, na internetu), 

• vytváření pozitivního obrazu o škole- prezentace školy, propagace v médiích, akce 

pro pedagogy, akce pro veřejnost. 
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3 Podmínky vzdělávání 
3.1 Věcné (materiální) podmínky 

Dostatečně velké prostory.

Nábytek i ostatní vybavení je přizpůsobeno antropometrickým požadavkům.

Vybavení hračkami, pomůckami, náčiním, materiály a doplňky odpovídá počtu dětí i jejich věku.

Hračky a pomůcky jsou umístěny tak, aby si je děti mohly samostatně brát.

Děti se svými výtvory podílejí na výzdobě interiéru budovy.

Zahrada svým vybavením umožňuje rozmanité pohybové a další aktivity.

Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle 

platných předpisů.   

3.2 Životospráva 

Dětem je nabízena plnohodnotná a vyvážená strava.

Děti mají stále k dispozici ve třídě dostatek tekutin.

Mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány doporučené intervaly.

Je zajištěn denní rytmus a řád.

Pobyt venku respektuje doporučenou délku.

Je respektována individuální potřeba aktivity a spánku.   

3.3 Psychosociální podmínky 

Rovnocenné postavení všech dětí.

Volnost a osobní svoboda dětí je vyvážena potřebným řádem.

Vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě dítěte a jeho potřebám.

Dětem je nabízena plnohodnotná a vyvážená strava

Možnost postupné adaptace nově příchozím dětem.

Respektování potřeb dětí.

Děti nejsou neúměrně zatěžovány, či neurotizovány spěchem a chvatem.

Pravidla soužití jsou nastavena.

Pedagogický styl je podporující a projevuje se vstřícnou a naslouchající komunikací.

Pedagog se vyhýbá negativním slovním komentářům, nenásilně ovlivňuje prosociální vztahy 

(prevence šikany).   
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3.4 Organizace chodu 

Denní řád je dostatečně pružný, reaguje na individuální možnosti dětí.

Řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity jsou zařazovány pravidelně.

Děti nacházejí potřebné zázemí, klid, bezpečí i soukromí.

Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený.

Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru.

Děti jsou podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování.

Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti.

Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí.

Pro realizaci plánovaných činností jsou vytvářeny vhodné materiální podmínky.   

Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního vzdělávacího programu probíhá podle 

orientačního časového rozvržení dne: 

6.30 – 8.00   doba určená pro příchod dětí do MŠ a předání dětí pedagog. pracovníkům, 

pokud  není individuálně dohodnuto jinak 

6.30 – 9.30   spontánní hry, řízené činnosti a zdravotně pohybové aktivity, prožitkové 

a  kooperativní učení hrou, individ. práce s dětmi 

9.30 – 10.00  dopolední svačina 

10.00 – 11.30 pobyt venku, při kterém probíhají řízené činnosti a aktivity zaměřené na  výchovu a 

vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního programu a 

v souladu se  zaměřením jednotlivých tříd s důrazem na pohybové aktivity, seznamování 

s přírodou a okolním světem. 

V případě nepříznivého počasí pokračují řízené činnosti a aktivity ve třídách. 

11.30 – 12.00 oběd 

12.00 – 12.30 příprava na odpočinek a doba určená k vyzvedávání dětí zákonnými zástupci, není-li 

individ. dohodnuto jinak 

12.30 – 14.00 spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí 

14.00 – 14.30 odpolední svačina 

14.30 – 16.00 volné činnosti a aktivity řízené pedagog. pracovníky zaměřené především na hry, 

zájmové činnosti a pohybové aktivity, v případě pěkného počasí mohou probíhat i na zahradě MŠ 

a doba určená k vyzvedávání dětí zákonnými zástupci, není-li individ. dohodnuto jinak 
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        1.    Stanovený základní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze 

školního programu a v případě výletů, exkurzí, divadelních a filmových představení pro děti, 

besídek a pod. 

        2.    Za příznivého počasí tráví děti venku hodinu a půl denně. Důvody vynechání 

pobytu venku – silný vítr, déšť, mlha, znečištěné ovzduší, teplota pod – 10°C nebo vysoké  teploty 

v letních měsících 

               Rodiče jsou povinni vybavit dítě na pobyt venku vhodným oblečením a obuví. 

        3.   Rodič zajistí dítěti vhodné oblečení a obuv na pobyt v MŠ, které mu nebrání v běžných 

aktivitách a podporuje jeho samostatnost při převlékání. Na vycházku se dítě převléká do oblečení 

určeného na ven. 

              V případě potřeby rodič zajistí náhradní oblečení ve skřínce dítěte. 

             -děti do MŠ nebudou přebírány před zahájením provozu tj. před 6.30 hod                                

  

             -MŠ je z bezpečnostních důvodů vybavena kamerovým systémem a elektrickým 

zvonkem                        

             -po chodbách ke třídám jsou rodiče povinni se přezouvat                              

3.5 Řízení mateřské školy 

Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny.

Je vytvořen funkční informační systém.

Ředitelka vyhodnocuje práci všech zaměstnanců.

Pedagogický sbor pracuje jako tým.

Plánování pedagogické práce a chodu mateřské školy je funkční.

Ředitelka vychází z analýzy a využívá zpětné vazby.

Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem a dalšími organizacemi v místě.   

3.6 Personální zajištění 

Služby pedagogů zajištují optimální pedagogickou péči.

Specializované služby jsou zajišťovány odborníky.

Pedagogové mají předepsanou odbornou kvalifikaci, popřípadě si ji doplňují.

Pedagogický sbor funguje na základě jasně vymezených pravidel.
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Pedagogové se průběžně sebevzdělávají.

Pedagogové se chovají profesionálně   

3.7 Spolupráce s dalšími institucemi 

mateřské školy

obec/město

školské poradenské zařízení

základní školy   

3.8 Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími 

sociálními partnery 

Ve vztazích mezi pedagogy a rodiči panuje oboustranná důvěra a otevřenost.

Pedagogové sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, respektive rodin.

Pedagogové pravidelně informují rodiče o individuálních pokrocích dítěte.

Pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost.   

3.9 Zabezpečení výuky dětí se speciálními vzdělávacími 

potřebami 

V oblasti zabezpečení výuky dětí s tělesným postižením:

Je zajištěna přítomnost asistenta.

Je zabezpečena možnost pohybu dítěte v prostorách.

Jsou vytvářeny podmínky pro náhradní tělovýchovné aktivity.

Jsou využívány kompenzační pomůcky.

Počet dětí ve třídě je snížen (dle vyhlášky).

V oblasti zabezpečení výuky dětí se zrakovým postižením:

Je zajištěna přítomnost asistenta.

Prostředí je bezpečné.

Je dodržována předepsaná zraková hygiena.

Je vytvářena nabídka alternativních aktivit.

Jsou využívány kompenzační pomůcky.

Počet dětí ve třídě je snížen (dle vyhlášky).



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM  –  Hrajeme si celý rok 

13

V oblasti zabezpečení výuky dětí se sluchovým postižením:

Je dodržována předepsaná sluchová hygiena.

Je zajištěno osvojení specifických dovedností.

Jsou využívány kompenzační pomůcky.

Počet dětí ve třídě je snížen (dle vyhlášky).

Vzdělávání probíhá ve vhodném komunikačním systému.

V oblasti zabezpečení výuky dětí s mentálním postižením:

Je zajištěna přítomnost asistenta. 

Je zajištěno osvojení specifických dovedností na zvládnutí sebeobsluhy.

Je vytvářena nabídka individualizovaných aktivit.

Jsou využívány kompenzační pomůcky.

Počet dětí ve třídě je snížen (dle vyhlášky).

V oblasti zabezpečení výuky dětí s poruchami pozornosti a vnímání (děti s poruchou učení a 

chování):

Je zajištěn důsledný individuální přístup pedagoga k dítěti.

Je zajištěn zvýšený bezpečnostní dohled.

Jsou využívány speciální didaktické pomůcky zaměřené na cvičení soustředění a pozornosti.

Mateřská škola těsně spolupracuje s SPC a s rodiči dítěte.

Počet dětí ve třídě je snížen.

Prostředí je pro dítě zklidňující.

V oblasti zabezpečení výuky dětí s poruchami řeči:

Je zajištěna kvalitní průběžná logopedická péče.

Je zajištěna těsná spolupráce s odborníky a s rodiči dítěte.

V oblasti zabezpečení výuky dětí s více vadami a autismem:

Je zajištěna přítomnost asistenta.

Je zajištěno osvojení specifických dovedností, zaměřených na sebeobsluhu.

Jsou využívány vhodné kompenzační (technické a didaktické) pomůcky.

Jsou zajištěny další podmínky podle druhu a stupně postižení.

Počet dětí ve třídě je snížen.

Vzdělávací prostředí je klidné a pro dítě podnětné.   
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3.10 Zabezpečení výuky dětí mimořádně nadaných 

Spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními.

Zadává specifické úkoly dítěti.

Zajišťuje didaktické pomůcky.

Zajišťuje doplnění a prohloubení vzdělávací nabídky.

Nabízí aktivity podle zájmu a mimořádných schopností či mimořádného nadání dítěte.
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4 Organizace vzdělávání 

Kritéria přijetí dítěte:  

• zápis dětí na následující školní rok probíhá v souladu s rozhodnutím zřizovatele v určených 

dnech v kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná, 

• k předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti v posledním roce před 

zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky, 

• děti mohou být přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje kapacita školy, 

• děti přijímá, na základě žádosti rodičů a doporučení ke vzdělávání dítěte z SPC nebo 

PPP, ředitelka školy dle daných kritérií pro přijetí, 

• škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, 

má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou 

kontrindikaci.

Vnitřní uspořádání školy a charakteristika jednotlivých tříd:   

• mateřská škola je součástí ZŠP, ZŠS a MŠ, Pařížská 2199, Kladno a podléhá též jejímu 

řediteství, 

• je zřízena pro výchovu a vzdělávání dětí se zdravotním postižením, dětí s mentální 

retardací, dětí s autismem a dětí s kombinovanými vadami 

• mateřská škola je odloučené pracoviště umístěné v přízemním pavilonu s přilehlou 

zahradou, 

• maximální kapacita školy je 25 dětí, 

• výuka probíhá ve dvou homogenních třídách, 

• třídy jsou světlé, jsou vytvořena jednotlivá centra aktivit, 

• je zde prostorná jídelna, přípravna jídel, hygienické zázemí pro děti, šatna 

• všechny vnitřní prostory splňují hygienické a bezpečnostní předpisy.
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5 Charakteristika vzdělávacího programu 

Vzdělávací cíle a záměry:  

   Předškolní vzdělávání je podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším, odborném a jiném vzdělávání souučástí vzdělávacího systému České republiky. Je určeno 

pro děti od tří let do zahájení povinné škoní docházky a je realizováno v mateřských školách. 

   Předložený školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání byl vypracován v souladu s 

rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, s ohledem na děti se zdravotním 

postižením, kombinovanými vadami, mentálním postižením a poruchou autistického spektra. 

Mezi hlavní úkoly a cíle vzdělávání těchto dětí patří osvojení základních klíčových kompetencí a 

tím také získání předpokladů pro jejich celoživotní vzdělávání, které jim umožní se snáze a 

spolehlivěji uplatnit v jejich osobním a pracovním životě. Poskytování předškolního vzdělávání je 

veřejnou službou. 

   Tento školní vzdělávací program je určen pro děti se speciálními potřebami a je zapotřebí 

využívat specifických metod, je možné rozsah a intenzitu poskytované školské služby konzultovat 

se školskými poradenskými centry SPC nebo PPP, dětským psychologem, případně ošetřujícím 

lékařem. 

   Do výchovně vzdělávacích činností ve všech oblastech a podle individuálních potřeb zařazujeme 

obrázkový komunikační systém, piktogramy, rehabilitační cvičení, logopedická cvičení apod. 

   Školní vzdělávací program je utvářen v souladu s obecnými normami a nároky, jeho jednotlivé 

složky budou průběžně doplňovány s ohledem na vývojové, speciální potřeby a možnosti dětí. 

Cíle vzdělávání: 

Rozvíjení rozumových schopností 

• rozvíjení slovní zásoby 

• poskytování dobrého vzoru dětem 

• odstraňování nevhodných výrazů 

• učení naslouchat a soustředit se 

• podněcování k dotazům 

• umění vhodnou formou říci ne 

• srozumitelné vyjádření svého přání, citů, postojů, požadavků, názorů 

• zvyšování úrovně verbálního projevu 

• vedení dětí k základní orientaci v prostoru a čase, základním matematickým úkonům 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM  –  Hrajeme si celý rok 

17

Rozvíjení estetického cítění 

• spojování řeči s rytmem a pohybem 

• využívání jednoduchého hudebního doprovodu 

• vedení dětí k péči o životní prostředí 

• seznamování se s pohádkou, rozlišování dobrého a špatného 

• podněcování k improvizaci a dramatizaci  

• vedení dětí ke zvídavosti prostřednictvím encyklopedíí, časopisů, obrázkových knih 

Rozvíjení pracovních dovedností 

• vedení dětí k sebeobsluze, snaze o estetický vzhled 

• vedení ke smyslu pro pořádek 

• učení kultury stolování 

• podporování fantazie 

• zařazení hry s různými i netradičními materiály 

• učení uchopení nůžek a tužky 

• seznamování a podněcování ke konstruktivním dovednostem 

Rozvíjení tělesné zdatnosti 

• dbání na správné držení těla 

• zařazování pravidelných tělovýchovných chvilek 

• postupné zvládání přirozených cvičení 

• hry proti agresivitě dětí 

• zařazování psychorelaxačních prvků 

• využívání pobytu venku s nejrůznějšími pomůckami 

Podněcování emotivní a etické složky osobnosti 

• vycházení z citových potřeb dítěte 

• vzbuzování vhodným a vlídným jednáním kladných vlastností a potlačování záporných 

• motivování pochvalou, povzbuzením, pohlazením, projevením zájmu 

• pěstování tolerance, náklonnosti, vstřícnosti 

• trénování snášenlivosti, zvídavosti, činorodosti v souladu se sociálním cítěním 
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6 Vzdělávací obsah 
6.1 Principy a metody vzdělávání 

6.2 Třídní vzdělávací program 

Třídní vzdělávací program je neveřejný pracovní materiál. Obsahová část, vycházející ze ŠVP, 

vzniká v průběhu roku a plně respektuje potřeby dětí v jednotlivých odděleních. Obsah výchovně 

vzdělávací práce ( "písemné přípravy"  se pro každé oddělení  připravují v rozsahu jednoho týdne). 

Témata jsou přiměřená věkovým schopnostem dětí, jsou zaměřena zejména na realitu, která je 

dětem blízká, respektují zájmy předškolních dětí, mají logickou návaznost (dle možností). 

6.3 Výchovné a vzdělávací strategie 

Výchovné a vzdělávací strategie
kompetence k učení • učitel zohledňuje rozdíly v pracovním 

tempu dětí, 
• podle potřeby jim pomáhá a posuzuje 

výkony podle individuálních schopností,
• dává zažít pocit úspěchu,
• uplatňuje individuální přístup k dítěti,
• respektuje individuální psychomotorické 

tempo dítěte, jeho schopnosti a 
možnosti vzhledem k jeho zdravotnímu 
stavu, 

• v přístupu využívá ve zřetelné převaze 
pozitivní motivaci, zařazuje takové 
metody a formy práce, které vedou k 
prožití úspěchu 

• vnímá a aktivně zajišťuje vzdělávací 
potřeby jednotlivých dětí,

• podporuje zdravý rozvoj osobnosti,
• poznává schopnosti, znalosti a zájmy 

dětí,
• dítě vzdělává s ohledem na jeho 

specifické potřeby,
• poskytuje dětem dostatečné množství 

názorných pomůcek a materiálů,  
• optimálně střídá metody práce, 
• vede děti, aby získané zkušenosti 

uplatňovali v praktických situacích. 
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Výchovné a vzdělávací strategie
kompetence k řešení problémů • učitel podněcuje dítě k řešení problémů 

na základě přemýšlení a svého názoru, 
• vede dítě k řešení situací s využitím 

naučených stereotypů a zkušeností,
• dává dětem prostor ke sdělení svého 

názoru,
• při řešení konkrétní problémové situace 

učí dítě, na koho se může obrátit s 
prosbou o pomoc,

• při řešení konkrétních situací užívá 
různých alternativních forem a metod 
výuky, 

• poskytuje dětem příležitost k nalezení a 
opravení vlastních chyb 

• rozvíjí u dětí schopnosti zpracovávat 
získané vědomosti, poznatky, návyky a 
dovednosti a využívat je v praktických 
činnostech,

• v praktických činnostech vede děti k 
řešení problémových situací s pomocí 
naučených stereotypů a zkušeností,

• podporuje u dětí vytrvalost, aby se 
nenechali odradit případným nezdarem,

• umožňuje dětem využít získaných 
poznatků k řešení problémů v reálných 
situacích,

• vede dítě k řešení opakujících se situací 
na základě nápodoby a vlastních 
zkušeností.

komunikativní kompetence • učitel vede dítě k všestranné a účinné 
komunikaci,

• vede děti k vyjadřování vlastních pocitů, 
prožitků a nálad, porozumět sdělením a 
dokázat přiměřeně na ně reagovat,

• vytváří příležitosti pro vzájemnou 
komunikaci,

• rozvíjí u žáků dovednost komunikovat s 
druhými lidmi přiměřeně k jejich 
schopnostem, 

• vyžaduje po žácích komunikovat v 
hodině,

• učí je na modelových situacích zvládat 
základní pravidla běžné i alternativní 
komunikace, kterou uplatní v běžných 
životních situacích. 

Učitel učí žáky různým vyjadřovacím technikám a 
používání vhodných prostředků k vyjádření 
svého záměru - při komunikaci vede žáky k 
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Výchovné a vzdělávací strategie
rozvoji a používání různých komunikačních 
dovedností přiměřeně jeho schopnostem - 
mluvený, písemný projev, učí žáky komunikovat 
pomocí informačních technologií - výuk. 
programy, interaktivní tabule, dokázat využívat 
informačních a komunikačních prostředků, 
případně obrazové materiál, podporuje základní 
komunikační pravidla, v konverzačních cvičeních 
nechává žáky sdělovat své názory, umožňuje jim 
využít neverbálních způsobů komunikace 
 Kompetence sociální a personálníDílčí 
kompetenceUčitel připravuje žáky k tomu, aby si 
uvědomovali svá práva povinnosti - seznamuje 
žáky s jejich právy a povinnostmi, vede je k jejich 
respektování a dodržování - pravidla 
společenského soužití, školní řád,…, rozvíjí u 
žáků správné vzorce chování a seznamuje s 
možnými riziky a důsledky protiprávního, 
nevhodného a rizikového chování, rozvíjí a 
upevňuje dovednosti potřebné k ochraně osob v 
krizových situacích Učitel vede žáky k 
ohleduplnosti při jednání s druhými lidmi a k 
upevňování dobrých mezilidských vztahů - vede 
žáky k respektování a dodržování pravidel 
společenského soužití, rozvíjí základní představu 
o vztazích mezi lidmi, k uvědomění si hodnoty 
přátelství mezi lidmi, na jednoduchých 
modelových situacích a aktivitách umožňuje 
poznat hodnoty přátelství a vztahy mezi lidmi, 
uvědomuje a rozlišuje příklady projevů 
nepřiměřeného chování - šikana, zneužívání, 
násilí, gemblerství,...  Kompetence občanskéDílčí 
kompetenceUčitel vede žáky k citlivému vztahu k 
životnímu prostředí a kulturním památkám a 
jejich ochraně - vede žáky k ochraně životního 
prostředí, na modelových situacích ve škole, dále 
na vycházkách, exkurzích, ozdravných pobytech, 
kulturních představeních žákům umožňuje co 
nejvíce prožitků, aby si osvojili citlivé vnímání 
životního prostředí, kulturních památek a dbali 
na jejich ochranu, vytváří představu o 
činnostech, které životnímu prostředí pomáhají, 
a které ho poškozují, seznamuje žáky s 
přírodními a kulturními zajímavostmi regionu 
Učitel vede žáky k ochraně zdraví svého i 
druhých k rozpoznání možného nebezpečí 
ohrožující zdraví - učí žáky znát správné návyky a 
uplatňovat zásady správné výživy a zdravého 
životního stylu, vede žáky k ochraně svého zdraví 
a k dodržování naučených stereotypů chování, 
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Výchovné a vzdělávací strategie
uplatňovat způsoby bezpečného chování v 
sociálním kontaktu s vrstevníky, při komunikaci s 
neznámými lidmi a v konfliktních a krizových 
situacích a vědět, kde v případě potřeby 
vyhledat pomoc, praktickými činnostmi 
upevňuje znalosti a dovednosti vedoucí k 
ochraně zdraví a správnému chování v krizových 
situacích,   

sociální a personální kompetence • učitel připravuje děti k tomu, aby si 
uvědomovali svá práva povinnosti,

• seznamuje děti s jejich právy a 
povinnostmi, vede je k jejich 
respektování a dodržování (pravidla 
společenského soužití, školní řád,…), 

• rozvíjí u dětí správné vzorce chování a 
seznamuje s možnými riziky a důsledky 
protiprávního, nevhodného a rizikového 
chování,

• rozvíjí a upevňuje dovednosti potřebné k 
ochraně osob v krizových situacích 

• vede děti k ohleduplnosti při jednání s 
druhými lidmi a k upevňování dobrých 
mezilidských vztahů,

• vede děti k respektování a dodržování 
pravidel společenského soužití,

• rozvíjí základní představu o vztazích mezi 
lidmi,

• k uvědomění si hodnoty přátelství mezi 
lidmi, 

• na jednoduchých modelových situacích a 
aktivitách umožňuje poznat hodnoty 
přátelství a vztahy mezi lidmi,

• uvědomuje a rozlišuje příklady projevů 
nepřiměřeného chování - šikana, 
zneužívání, násilí. 

činnostní a občanské kompetence • učitel vede děti k citlivému vztahu k 
životnímu prostředí a kulturním 
památkám a jejich ochraně,

• vede děti k ochraně životního prostředí, 
• na modelových situacích ve škole, dále 

na vycházkách, exkurzích, kulturních 
představeních dětem umožňuje co 
nejvíce prožitků, aby si osvojili citlivé 
vnímání životního prostředí, kulturních 
památek a dbali na jejich ochranu, 
vytváří představu o činnostech, které 
životnímu prostředí pomáhají, a které ho 
poškozují, 
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Výchovné a vzdělávací strategie
• seznamuje děti s přírodními a kulturními 

zajímavostmi regionu 
• vede děti k ochraně zdraví svého i 

druhých k rozpoznání možného 
nebezpečí ohrožující zdraví,

• učí děti znát správné návyky a 
uplatňovat zásady správné výživy a 
zdravého životního stylu, 

• vede děti k ochraně svého zdraví a k 
dodržování naučených stereotypů 
chování, uplatňovat způsoby 
bezpečného chování v sociálním 
kontaktu s vrstevníky, při komunikaci s 
neznámými lidmi a v konfliktních a 
krizových situacích a vědět, kde v 
případě potřeby vyhledat pomoc, 

• praktickými činnostmi upevňuje znalosti 
a dovednosti vedoucí k ochraně zdraví a 
správnému chování v krizových 
situacích. 
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6.4 Integrované bloky 
6.4.1 Září - Těšíme se do školky 

Název integrovaného bloku Září - Těšíme se do školky
Oblast Dítě a jeho tělo, Dítě a společnost, Dítě a svět, Dítě a ten druhý, Dítě a jeho psychika
Charakteristika integrovaného bloku • adaptace dětí na prostředí školky, 

• seznámit se s organizací školky, vnitřním řádem, 
• seznámit se s ostatními dětmi a pedagogickým personálem,
• podpora komunikace mezi dětmi navzájem a mezi dítětem a dospělým,
• činnosti vedoucí k upevňování sebeobslužné činnosti, 
• seznámit se s hračkami a s tím, jak s nimi správně zacházet,
• s čím si děti rádi hrají, jaké mají hračky doma, půjčovat hračky kamarádům,
• jména dětí, rodina, jména členů rodiny a jejich úloha v rodině,
• domov, prostory doma, pojmenovat je a k čemu slouží.

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni 
integrovaného bloku jimiž jsou cíleně 
utvářeny a rozvíjeny klíčové kompetence dětí

kompetence k učení:
•učitel zohledňuje rozdíly v pracovním tempu dětí, 
•podle potřeby jim pomáhá a posuzuje výkony podle individuálních schopností,
•dává zažít pocit úspěchu,
•uplatňuje individuální přístup k dítěti,
•respektuje individuální psychomotorické tempo dítěte, jeho schopnosti a možnosti vzhledem k jeho 
zdravotnímu stavu, 
•v přístupu využívá ve zřetelné převaze pozitivní motivaci, zařazuje takové metody a formy práce, které 
vedou k prožití úspěchu 
•vnímá a aktivně zajišťuje vzdělávací potřeby jednotlivých dětí,
•podporuje zdravý rozvoj osobnosti,
•poznává schopnosti, znalosti a zájmy dětí,
•dítě vzdělává s ohledem na jeho specifické potřeby,
•poskytuje dětem dostatečné množství názorných pomůcek a materiálů,  
•optimálně střídá metody práce, 
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Název integrovaného bloku Září - Těšíme se do školky
•vede děti, aby získané zkušenosti uplatňovali v praktických situacích.
kompetence k řešení problémů:
•učitel podněcuje dítě k řešení problémů na základě přemýšlení a svého názoru, 
•vede dítě k řešení situací s využitím naučených stereotypů a zkušeností,
•dává dětem prostor ke sdělení svého názoru,
•při řešení konkrétní problémové situace učí dítě, na koho se může obrátit s prosbou o pomoc,
•při řešení konkrétních situací užívá různých alternativních forem a metod výuky, 
•poskytuje dětem příležitost k nalezení a opravení vlastních chyb 
•rozvíjí u dětí schopnosti zpracovávat získané vědomosti, poznatky, návyky a dovednosti a využívat je v 
praktických činnostech,
•v praktických činnostech vede děti k řešení problémových situací s pomocí naučených stereotypů a 
zkušeností,
•podporuje u dětí vytrvalost, aby se nenechali odradit případným nezdarem,
•umožňuje dětem využít získaných poznatků k řešení problémů v reálných situacích,
•vede dítě k řešení opakujících se situací na základě nápodoby a vlastních zkušeností.
komunikativní kompetence:
•učitel vede dítě k všestranné a účinné komunikaci,
•vede děti k vyjadřování vlastních pocitů, prožitků a nálad, porozumět sdělením a dokázat přiměřeně na ně 
reagovat,
•vytváří příležitosti pro vzájemnou komunikaci,
•rozvíjí u žáků dovednost komunikovat s druhými lidmi přiměřeně k jejich schopnostem, 
•vyžaduje po žácích komunikovat v hodině,
•učí je na modelových situacích zvládat základní pravidla běžné i alternativní komunikace, kterou uplatní v 
běžných životních situacích. 
sociální a personální kompetence:
•učitel připravuje děti k tomu, aby si uvědomovali svá práva povinnosti,
•seznamuje děti s jejich právy a povinnostmi, vede je k jejich respektování a dodržování (pravidla 
společenského soužití, školní řád,…), 
•rozvíjí u dětí správné vzorce chování a seznamuje s možnými riziky a důsledky protiprávního, nevhodného 
a rizikového chování,
•rozvíjí a upevňuje dovednosti potřebné k ochraně osob v krizových situacích 
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Název integrovaného bloku Září - Těšíme se do školky
•vede děti k ohleduplnosti při jednání s druhými lidmi a k upevňování dobrých mezilidských vztahů,
•vede děti k respektování a dodržování pravidel společenského soužití,
•rozvíjí základní představu o vztazích mezi lidmi,
•k uvědomění si hodnoty přátelství mezi lidmi, 
•na jednoduchých modelových situacích a aktivitách umožňuje poznat hodnoty přátelství a vztahy mezi 
lidmi,
•uvědomuje a rozlišuje příklady projevů nepřiměřeného chování - šikana, zneužívání, násilí.
činnostní a občanské kompetence:
•učitel vede děti k citlivému vztahu k životnímu prostředí a kulturním památkám a jejich ochraně,
•vede děti k ochraně životního prostředí, 
•na modelových situacích ve škole, dále na vycházkách, exkurzích, kulturních představeních dětem 
umožňuje co nejvíce prožitků, aby si osvojili citlivé vnímání životního prostředí, kulturních památek a dbali 
na jejich ochranu, vytváří představu o činnostech, které životnímu prostředí pomáhají, a které ho poškozují, 
•seznamuje děti s přírodními a kulturními zajímavostmi regionu 
•vede děti k ochraně zdraví svého i druhých k rozpoznání možného nebezpečí ohrožující zdraví,
•učí děti znát správné návyky a uplatňovat zásady správné výživy a zdravého životního stylu, 
•vede děti k ochraně svého zdraví a k dodržování naučených stereotypů chování, uplatňovat způsoby 
bezpečného chování v sociálním kontaktu s vrstevníky, při komunikaci s neznámými lidmi a v konfliktních a 
krizových situacích a vědět, kde v případě potřeby vyhledat pomoc, 
•praktickými činnostmi upevňuje znalosti a dovednosti vedoucí k ochraně zdraví a správnému chování v 
krizových situacích.

Způsob hodnocení dětí • pozorování a opakované pozorování dětí,
• sledování  a hodnocení jednotlivých pokroků,
• pozorování herních aktivit dětí,
• analýza individuální dokumentace,
• sebehodnocení dětí v komunikačním kruhu.

Poznámky k integrovanému bloku v rámci 
vzdělávacího obsahu

• dítě se dle svých individuálních možností dokáže orientovat v prostorách školy,
• poznat svoji značku, případně značku kamarádů,
• umí navázat kontakty s ostatními dětmi a pedagogickými pracovníky,
•  základní znalost pravidel společenského chování (pozdravit, poděkovat, požádat)
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Název integrovaného bloku Září - Těšíme se do školky
• upevňovat základní hygienická pravidla,
• umí respektovat společně nastavená pravidla,
• znát své jméno a umí pojmenovat členy své rodiny a jejich úlohu v rodině,
• pojmenovat prostory domova.

   

Září - Těšíme se do školky vzdělávání

Výchovné a vzdělávací strategie • kompetence k učení
• kompetence k řešení problémů
• komunikativní kompetence
• sociální a personální kompetence
• činnostní a občanské kompetence

Očekávané výstupy RVP Očekávané výstupy IB Vzdělávací nabídka
zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní 
úkony (postarat se o hračky, pomůcky, uklidit 
po sobě, udržovat pořádek, zvládat 
jednoduché úklidové práce, práce na zahradě 
apod.)

skupinové činnosti

činnosti k upevňování sebeobslužné činnostizvládnout základní pohybové dovednosti a 
prostorovou orientaci, běžné způsoby 
pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, 
házet a chytat míč, užívat různé náčiní, 
pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se 
na sněhu, ledu, ve vodě, v písku)

orientovat v prostorách školy

seznamovací hry

činnosti k upevňování sebeobslužné činnostiorientovat se bezpečně ve známém prostředí 
i v životě tohoto prostředí (doma, v budově 
mateřské školy, v blízkém okolí)

znalost vlastní značky
seznamovací hry

chovat se zdvořile, přistupovat k druhým 
lidem, k dospělým i k dětem, bez předsudků, 
s úctou k jejich osobě, vážit si jejich práce a 

schopnost navázat kontakty s 
ostatními dětmi

skupinové činnosti
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Září - Těšíme se do školky vzdělávání

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

spontánní hra

porozumět běžným projevům vyjádření 
emocí a nálad

seznamovací hry

spolupracovat s ostatními hry podporující komunikaci
začlenit se do třídy a zařadit se mezi své 
vrstevníky, respektovat jejich rozdílné 
vlastnosti, schopnosti a dovednosti
chovat se zdvořile, přistupovat k druhým 
lidem, k dospělým i k dětem, bez předsudků, 
s úctou k jejich osobě, vážit si jejich práce a 
úsilí

individuální činnosti

navazovat kontakty s dospělým, kterému je 
svěřeno do péče, překonat stud, 
komunikovat s ním vhodným způsobem, 
respektovat ho

skupinové činnosti

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

seznamovací hry

porozumět běžným projevům vyjádření 
emocí a nálad

hry podporující komunikaci

spolupracovat s ostatními

schopnost navázat kontakt s 
pedagogickými pracovníky

adaptovat se na život ve škole, aktivně 
zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy i 
jeho běžných proměn (vnímat základní 
pravidla jednání ve skupině, podílet se na 
nich a řídit se jimi, podřídit se rozhodnutí 
skupiny, přizpůsobit se společnému 
programu, spolupracovat, přijímat autoritu) a 
spoluvytvářet v tomto společenství prostředí 

orientovat se v rolích a 
pravidlech různých 
společenských skupin (rodina, 
třída, mateřská škola, herní 
skupina) a umět jim 
přizpůsobit své chování

sociální hry ke stanovení pravidel chování
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Září - Těšíme se do školky vzdělávání

pohody
chovat se zdvořile, přistupovat k druhým 
lidem, k dospělým i k dětem, bez předsudků, 
s úctou k jejich osobě, vážit si jejich práce a 
úsilí

hudebně pohybové hry

dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla 
vzájemného soužití a chování doma, v 
mateřské škole, na veřejnosti, dodržovat 
herní pravidla
respektovat předem vyjasněná a pochopená 
pravidla, přijímat vyjasněné a zdůvodněné 
povinnosti

práce s tematickými obrázky

zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní 
kulturně hygienické a zdravotně preventivní 
návyky (starat se o osobní hygienu, přijímat 
stravu a tekutinu, umět stolovat, postarat se 
o sebe a své osobní věci, oblékat se, svlékat, 
obouvat apod.)
mít povědomí o významu péče o čistotu a 
zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé 
výživy
zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní 
kulturně hygienické a zdravotně preventivní 
návyky (starat se o osobní hygienu, přijímat 
stravu a tekutinu, umět stolovat, postarat se 
o sebe a své osobní věci, oblékat se, svlékat, 
obouvat apod.)

zvládat sebeobsluhu, 
uplatňovat základní kulturně 
hygienické a zdravotně 
preventivní návyky

činnosti k upevňování sebeobslužné činnosti

upevňování správného úchopu tužkyovládat koordinaci ruky a oka, zvládat 
jemnou motoriku (zacházet s předměty denní 
potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, 

pracovat se stavebnicemi, 
skládankami(stavět z kostek, 
navlékat korálky, skládat 

uvolňovací cvičení
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Září - Těšíme se do školky vzdělávání

náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a 
výtvarným materiálem, např. s tužkami, 
barvami, nůžkami, papírem, modelovací 
hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními 
nástroji apod.)

mozaiky)

individuální činnosti
seznamovací hry

poznat napsané své jméno poznat své jméno, v psané i 
mluvené podobě

hry podporující komunikaci
koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby 
těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou

relaxační cvičení

zachovávat správné držení těla

doprovázet pohyb zpěvem 
(při pohybových hrách, při 
chůzi, při pohybových 
činnostech)

pohybové hry a cvičení na školní zahradě

zacházet šetrně s vlastními i cizími 
pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, 
s knížkami, s penězi apod.

šetrně zacházet s vybavením 
školy

sociální hry ke stanovení pravidel chování

přemýšlet, vést jednoduché úvahy a to, o 
čem přemýšlí a uvažuje, také vyjádřit

individuální činnosti

uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat 
vlastní názory a postoje a vyjadřovat je

vyjadřovat svá přání, 
myšlenky, pocity, nápady

spontánní hra

adaptovat se na život ve škole, aktivně 
zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy i 
jeho běžných proměn (vnímat základní 
pravidla jednání ve skupině, podílet se na 
nich a řídit se jimi, podřídit se rozhodnutí 
skupiny, přizpůsobit se společnému 
programu, spolupracovat, přijímat autoritu) a 
spoluvytvářet v tomto společenství prostředí 
pohody

individuální činnosti

skupinové činnostidodržovat dohodnutá a pochopená pravidla 
vzájemného soužití a chování doma, v 

respektovat společně 
nastavená pravidla

sociální hry ke stanovení pravidel chování
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Září - Těšíme se do školky vzdělávání

mateřské škole, na veřejnosti, dodržovat 
herní pravidla

individuální činnosti
skupinové činnosti

pochopit, že každý má ve společenství (v 
rodině, ve třídě, v herní skupině) svou roli, 
podle které je třeba se chovat

znalost jmen členů rodiny

práce s tematickými obrázky
koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby 
těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou

relaxační cvičení

zachovávat správné držení těla

pohybovat se koordinovaně a 
jistě

pohybové hry a cvičení na školní zahradě
skupinové činnosti
výtvarné činnosti
hudebně pohybové hry

pochopit, že každý má ve společenství (v 
rodině, ve třídě, v herní skupině) svou roli, 
podle které je třeba se chovat

znalost úloh v rodině

práce s tematickými obrázky
individuální činnosti
skupinové činnosti
výtvarné činnosti

orientovat se bezpečně ve známém prostředí 
i v životě tohoto prostředí (doma, v budově 
mateřské školy, v blízkém okolí)

pojmenovat prostory domova

práce s tematickými obrázky
individuální činnosti
skupinové činnosti

orientovat se bezpečně ve známém prostředí 
i v životě tohoto prostředí (doma, v budově 
mateřské školy, v blízkém okolí)

popsat svůj dům

práce s tematickými obrázky
    

6.4.2 Říjen - Plody podzimu 

Název integrovaného bloku Říjen - Plody podzimu
Oblast Dítě a jeho tělo, Dítě a společnost, Dítě a svět, Dítě a ten druhý, Dítě a jeho psychika
Charakteristika integrovaného bloku • pozorování změn v přírodě, 

• podzim je období sklizně, co je možné sklízet na zahradě, na poli, v sadech,
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Název integrovaného bloku Říjen - Plody podzimu
• práce na zahradě, práce zemědělců na poli, 
• druhy plodů, třídění ovoce zelenina, 
• práce s přírodninami, 
• tématické procházky do okolí,
• smyslové hry-poznávání plodů smysly, 
• pojmenování ročních období, 

Způsob hodnocení dětí • pozorování a opakované pozorování dětí,
• sledování  a hodnocení jednotlivých pokroků,
• pozorování herních aktivit dětí,
• rozhovory s dětmi a s rodiči,
• sebehodnocení dětí v komunikačním kruhu.

Poznámky k integrovanému bloku v rámci 
vzdělávacího obsahu

• dítě umí podle svých individuálních možností pojmenovat základní druhy ovoce a zeleniny,
• umí pojmenovat roční období a poznat jejich základní znaky,
• má zájem o získávání individuálních poznatků,
• zná několik jednoduchých říkadel a písniček o podzimu,
• umí si hrát s ostatními dětmi ve škole

   

Říjen - Plody podzimu vzdělávání

Výchovné a vzdělávací strategie • kompetence k učení
• kompetence k řešení problémů
• komunikativní kompetence
• sociální a personální kompetence
• činnostní a občanské kompetence

Očekávané výstupy RVP Očekávané výstupy IB Vzdělávací nabídka
mít povědomí o širším společenském, 
věcném, přírodním, kulturním i technickém 
prostředí i jeho dění v rozsahu praktických 
zkušeností a dostupných praktických ukázek v 

znalost změn počasí na 
podzim

hudebně pohybové hry
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Říjen - Plody podzimu vzdělávání

okolí dítěte
individuální činnosti
skupinové činnosti
výtvarné činnosti
pracovní činnosti
práce s tematickými obrázky

porozumět, že změny jsou přirozené a 
samozřejmé (všechno kolem se mění, vyvíjí, 
pohybuje a proměňuje a že s těmito změnami 
je třeba v životě počítat), přizpůsobovat se 
běžně proměnlivým okolnostem doma i v 
mateřské škole

grafomotorické listy s podzimní tématikou
sluchové a řečové hry
individuální činnosti
skupinové činnosti
práce s tematickými obrázky

mít povědomí o širším společenském, 
věcném, přírodním, kulturním i technickém 
prostředí i jeho dění v rozsahu praktických 
zkušeností a dostupných praktických ukázek v 
okolí dítěte

pojmenovat ročních období

porovnávání
vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů 
(sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově 
rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické 
znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat 
hmatem apod.)

individuální činnosti

skupinové činnosti
výtvarné činnosti
pracovní činnosti
smyslové hry
třídění
porovnávání

vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a 
její dokončení

prácovat s přírodninami

práce se skutečnými předměty
individuální činnostiučit se nová slova a aktivně je používat (ptát 

se na slova, kterým nerozumí)
přiřazovat tematické obrázky

práce s tematickými obrázky
práce s tematickými obrázkyučit se nová slova a aktivně je používat (ptát 

se na slova, kterým nerozumí)
znalost základních druhů 
ovoce a zeleniny smyslové hry
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třídění
porovnávání
práce se skutečnými předměty
sluchové a řečové hrysluchově rozlišovat začáteční a koncové 

slabiky a hlásky ve slovech
porovnávat slova, určovat 
náslovné hlásky logopedická cvičení

osvojit si elementární poznatky o okolním 
prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně 
smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu 
pochopitelné a využitelné pro další učení a 
životní praxi
všímat si změn a dění v nejbližším okolí

vyznat se v bezprostředním 
okolí školky

procházky po okolí

ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se 
zpěvem
vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle 
vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu

upevnit správného dýchání logopedická cvičení

ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se 
zpěvem

relaxační cvičení

uvolňovací cvičenívědomě napodobit jednoduchý pohyb podle 
vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu

upevnit správné držení těla

rozcvičky
nalézat nová řešení nebo alternativní k 
běžným

spontánní hra

pohybové hry a cvičení na školní zahradě
procházky po okolí

sluchově rozlišovat začáteční a koncové 
slabiky a hlásky ve slovech

aktivně získávat individuální 
poznatky

didaktické hry
spontánní hra
hry podporující komunikaci

chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou 
hodnotu, přestože je každý jiný (jinak vypadá, 
jinakse chová, něco jiného umí či neumí 
apod.), že osobní, resp. osobnostní odlišnosti 
jsou přirozené

přijímat individuální rozdíly 
mezi dětmi a jejich tolerování

didaktické hry
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naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat 
říkanky, písničky, pohádky, zvládnout 
jednoduchou dramatickou úlohu apod.)
vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a 
hudebně pohybových činností, zvládat 
základní hudební dovednosti vokální i 
instrumentální (zazpívat píseň, zacházet s 
jednoduchými hudebními nástroji, sledovat a 
rozlišovat rytmus)

znalost jednoduchých říkadel 
o podzimu

básničky s podzimní tématikou

naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat 
říkanky, písničky, pohádky, zvládnout 
jednoduchou dramatickou úlohu apod.)
vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a 
hudebně pohybových činností, zvládat 
základní hudební dovednosti vokální i 
instrumentální (zazpívat píseň, zacházet s 
jednoduchými hudebními nástroji, sledovat a 
rozlišovat rytmus)

znalost jednoduchých písniček 
o podzimu

písničky s podzimní tématikou

spontánní hra
hry podporující komunikaci
pohybové hry a cvičení na školní zahradě

dodržovat pravidla her a jiných činností, 
jednat spravedlivě, hrát fair

schopnost hrát si s ostatními 
dětmi ve škole

didaktické hry
zachycovat skutečnosti ze svého okolí a 
vyjadřovat své představy pomocí různých 
výtvarných dovedností a technik (kreslit, 
používat barvy, modelovat, konstruovat, 
tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých 
jiných materiálů, z přírodnin aj.)

seznámit se s některými 
výtvarnými technikami

výtvarné činnosti

chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, 
dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, 

znalost základních znaků 
jednotlivých ročních období

práce s tematickými obrázky
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vedle, mezi apod.), elementární časové 
pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, 
jaro, léto, podzim, zima, rok), orientovat se v 
prostoru i v rovině, částečně se orientovat v 
čase
mít povědomí o širším společenském, 
věcném, přírodním, kulturním i technickém 
prostředí i jeho dění v rozsahu praktických 
zkušeností a dostupných praktických ukázek v 
okolí dítěte

pohybové hry a cvičení na školní zahradě

procházky po okolíporozumět, že změny jsou přirozené a 
samozřejmé (všechno kolem se mění, vyvíjí, 
pohybuje a proměňuje a že s těmito změnami 
je třeba v životě počítat), přizpůsobovat se 
běžně proměnlivým okolnostem doma i v 
mateřské škole

didaktické hry

    

6.4.3 Listopad - Hra barev 

Název integrovaného bloku Listopad - Hra barev
Oblast Dítě a jeho tělo, Dítě a společnost, Dítě a svět, Dítě a ten druhý, Dítě a jeho psychika
Charakteristika integrovaného bloku • příroda se mění, hraje všemi barvami,

• kdo létá, odlétá, co dělají zvířata ve volné přírodě,
• listnaté a jehličnaté stromy,
• podzimní hry a radovánky,
• základní tvary,
• základní barvy,
• poznáváme plody podzimní přírody.
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Název integrovaného bloku Listopad - Hra barev
Způsob hodnocení dětí • pozorování a opakované pozorování dětí,

• sledování  a hodnocení jednotlivých pokroků,
• pozorování herních aktivit dětí,
• rozhovory s dětmi a s rodiči,
• sebehodnocení dětí v komunikačním kruhu.

Poznámky k integrovanému bloku v rámci 
vzdělávacího obsahu

• dítě dle svých individuálních možností zvládá sebeobsluhu a jednoduché pracovní úkony,
• umí pojmenovat a ukázat základní tvary,
• umí pojmenovat a ukázat základní barvy,
• pozná některé podzimní, lesní plody,
• zná rozdíl mezi listnatým a jehličnatým stromem,
• zlepšuje svou grafomotoriku,
• má větší jistotu při kresbě a malbě.

   

Listopad - Hra barev vzdělávání

Výchovné a vzdělávací strategie • kompetence k učení
• kompetence k řešení problémů
• komunikativní kompetence
• sociální a personální kompetence
• činnostní a občanské kompetence

Očekávané výstupy RVP Očekávané výstupy IB Vzdělávací nabídka
zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní 
kulturně hygienické a zdravotně preventivní 
návyky (starat se o osobní hygienu, přijímat 
stravu a tekutinu, umět stolovat, postarat se 
o sebe a své osobní věci, oblékat se, svlékat, 
obouvat apod.)

zvládat sebeobsluhu činnosti k upevňování sebeobslužné činnosti

zorganizovat hru vymýšlet a přiměřeně vést 
spontánní hry

spontánní hra
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dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla 
vzájemného soužití a chování doma, v 
mateřské škole, na veřejnosti, dodržovat 
herní pravidla

individuální činnosti

uplatňovat návyky v základních formách 
společenského chování ve styku s dospělými i 
s dětmi (zdravit známé děti i dospělé, 
rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si slovo 
až když druhý domluví, požádat o pomoc, 
vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn 
apod.)

skupinové činnosti

vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až 
druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i 
obsah, ptát se)

naslouchat druhým, čekat až 
druhý odpoví

hudebně pohybové hrykoordinovat lokomoci a další polohy a pohyby 
těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou

pohybovat se koordinovaně a 
jistě, a to i v různém 
přírodním terénu

relaxační cvičení

postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí pracovní činnosti
didaktické hryprožívat radost ze zvládnutého a poznaného

vykonávat jednoduché 
pracovní úkony

procházky po okolí
poznat a pojmenovat většinu toho, čím je 
obklopeno

individuální činnosti

skupinové činnostivnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, 
využívat zkušeností k učení

pojmenovat základní tvary

didaktické hry
poznat a pojmenovat většinu toho, čím je 
obklopeno

výtvarné činnosti

práce s tematickými obrázky
didaktické hry

vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, 
využívat zkušeností k učení

pojmenovat základní barvy

procházky po okolí
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všímat si změn a dění v nejbližším okolí individuální činnosti
skupinové činnosti
pracovní činnosti
práce s tematickými obrázky

zaměřovat se na to, co je z poznávacího 
hlediska důležité (odhalovat podstatné znaky, 
vlastnosti předmětů, nacházet společné 
znaky, podobu a rozdíl, charakteristické rysy 
předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi 
nimi)

pojmenovat podzimní lesní 
plody

procházky po okolí

všímat si změn a dění v nejbližším okolí
zaměřovat se na to, co je z poznávacího 
hlediska důležité (odhalovat podstatné znaky, 
vlastnosti předmětů, nacházet společné 
znaky, podobu a rozdíl, charakteristické rysy 
předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi 
nimi)

znalost rozdílu mezi listnatým 
jehličnatým stromem

procházky po okolí

cvičení na uvolnění pažíovládat koordinaci ruky a oka, zvládat 
jemnou motoriku (zacházet s předměty denní 
potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, 
náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a 
výtvarným materiálem, např. s tužkami, 
barvami, nůžkami, papírem, modelovací 
hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními 
nástroji apod.)

tužku držet správně, tj. dvěma 
prsty, třetí podložený, s 
uvolněným zápěstím

grafomotorická cvičení

ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat 
jemnou motoriku (zacházet s předměty denní 
potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, 
náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a 
výtvarným materiálem, např. s tužkami, 
barvami, nůžkami, papírem, modelovací 
hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními 
nástroji apod.)

zvládat výtvarné činnosti s 
větší jistotou

individuální činnosti
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skupinové činnostivyjadřovat svou představivost a fantazii v 
tvořivých činnostech (konstruktivních, 
výtvarných, hudebních, pohybových či 
dramatických) i ve slovních výpovědích k nim

výtvarné činnosti

    

6.4.4 Prosinec - Vánoční čas 

Název integrovaného bloku Prosinec - Vánoční čas
Oblast Dítě a jeho tělo, Dítě a společnost, Dítě a svět, Dítě a ten druhý, Dítě a jeho psychika
Charakteristika integrovaného bloku • co kdy děláme, spojení časových představ s denními činnostmi,

• vánoční zvyky, tradice, oslavy,
• posilování přátelské atmosféry a rodinných vazeb
• příprava dárků pro nejbližší,
• sváteční jídla, základní suroviny pro jejich přípravu, štědrovečerní večeře,
• nácvik básní se zimní a vánoční tématikou a koled,
• vánoční besídka.

Způsob hodnocení dětí • pozorování a opakované pozorování dětí,
• sledování  a hodnocení jednotlivých pokroků,
• pozorování herních aktivit dětí,
• analýza a hodnocení třídní dokumentace,
• rozhovory s dětmi a s rodiči,
• sebehodnocení dětí v komunikačním kruhu.

Poznámky k integrovanému bloku v rámci 
vzdělávacího obsahu

• děti dle svých individuálních možností mají časovou představu o denních činnostech,
• atmosféra ve třídě je přátelská a plná očekávání,
• děti znají některé z vánočních tradic,
• vystoupí na besídce před publikem.
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Prosinec - Vánoční čas vzdělávání

Výchovné a vzdělávací strategie • kompetence k učení
• kompetence k řešení problémů
• komunikativní kompetence
• sociální a personální kompetence
• činnostní a občanské kompetence

Očekávané výstupy RVP Očekávané výstupy IB Vzdělávací nabídka
chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, 
dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, 
vedle, mezi apod.), elementární časové 
pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, 
jaro, léto, podzim, zima, rok), orientovat se v 
prostoru i v rovině, částečně se orientovat v 
čase

skupinové činnosti

zvládat běžné činnosti a požadavky na dítě 
kladené i jednoduché praktické situace, které 
se doma a v mateřské škole opakují, chovat 
se přiměřeně a bezpečně doma i na 
veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u 
lékaře apod.)

získání časové představy o 
denních činnostech

didaktické hry

ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat 
jemnou motoriku (zacházet s předměty denní 
potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, 
náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a 
výtvarným materiálem, např. s tužkami, 
barvami, nůžkami, papírem, modelovací 
hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními 
nástroji apod.)

zlepšení jemné motoriky spontánní hra

domluvit se slovy i gesty, improvizovat
porozumět běžným neverbálním projevům 

porozumění neverbálním 
projevům druhých

spontánní hra
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citových prožitků a nálad druhých
naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si 
zapamatovat a vybavit
správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i 
intonaci řeči

recitace básniček s vánoční 
tématikou

básničky s vánoční tématikou

zlepšení pohyblivosti jazyka logopedická cvičení

uvědomovat si svá práva ve vztahu k 
druhému, přiznávat stejná práva druhým a 
respektovat je

uvědomění svých práv a jak je 
využívat

didaktické hry

skupinové činnostipojmenovat většinu toho, čím je obklopeno pojmenování denních činností
práce s tematickými obrázky
relaxační cvičenívědomě napodobit jednoduchý pohyb podle 

vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu
zlepšení hrubé motorky

rozcvičky
naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si 
zapamatovat a vybavit
správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i 
intonaci řeči

zpívání písniček s vánoční 
tématikou

písničky s vánoční tématikou

přirozeně a bez zábran komunikovat s 
druhým dítětem, navazovat a udržovat 
dětská přátelství
utvořit si základní dětskou představu o 
pravidlech chování a společenských normách, 
co je v souladu s nimi a co proti nim a ve 
vývojově odpovídajících situacích se podle 
této představy chovat (doma, v mateřské 
škole i na veřejnosti)

vytvoření přátelské, sváteční 
atmosféry

skupinové činnosti

těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z 
přírodních i kulturních krás i setkávání se s 
uměním

znalost některých vánočních 
tradic

procházky po okolí
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individuální činnosti
výtvarné činnosti

záměrně se soustředit na činnost a udržet 
pozornost

výroba dárku pro blízké

pracovní činnosti
básničky s vánoční tématikounaučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si 

zapamatovat a vybavit
vystoupení na besídce před 
poblikem písničky s vánoční tématikou

    

6.4.5 Leden - Zimní království 

Název integrovaného bloku Leden - Zimní království
Oblast Dítě a svět, Dítě a ten druhý, Dítě a jeho psychika
Charakteristika integrovaného bloku • hrajeme si na sněhu a ledu, teplé oblečení, vlastnosti ledu a sněhu, zimní sporty,

• počasí v zimě, příroda v zimě,
• bezpečnost při hře i na cestě,
• orientace v prostoru,
• předměty denní potřeby a jejich použití,
• povolání se kterými se děti setkávají, povolání, která znají děti z domova,
• co dělají moji rodiče,
• co budu dělat až budu velký.

Způsob hodnocení dětí • pozorování a opakované pozorování dětí,
• sledování  a hodnocení jednotlivých pokroků,
• pozorování herních aktivit dětí,
• písemné hodnocení po prvním pololetí,
• sebehodnocení dětí.

Poznámky k integrovanému bloku v rámci 
vzdělávacího obsahu

• dítě dle svých individuálních možností pozná a pojmenuje běžné předměty, které se okolo něj 
vyskytují,

• ví že je zima a jaké má znaky,
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Název integrovaného bloku Leden - Zimní království
• má kladný vztah k přírodě a ví, že je třeba o ni pečovat a chránit ji i v zimě,
• zná a dokáže zpívat či zarecitovat písničku či básničku se zimní tématikou,
• je schopno soustředit se na vykonávanou činnost a dokončit ji,
• prohlubuje své vztahy s dětmi ve škole i s dospělými ve třídě,
• umí si hrát individuálně i v kolektivu,
• pojmenuje některá povolání, přiřadí tématický obrázek,
• zná povolání rodičů.

   

Leden - Zimní království vzdělávání

Výchovné a vzdělávací strategie • kompetence k učení
• kompetence k řešení problémů
• komunikativní kompetence
• sociální a personální kompetence
• činnostní a občanské kompetence

Očekávané výstupy RVP Očekávané výstupy IB Vzdělávací nabídka
tříděnípojmenovat většinu toho, čím je obklopeno pojmenovat předměty běžné 

potřeby přiřazování-práce se skutečnými předměty
soutěžepřijímat pozitivní ocenění i svůj případný 

neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se 
hodnotit svoje osobní pokroky

umět přijmout pochvalu i 
případný neúspěch didaktické hry

kolektivní činnosti
hudebně pohybové hry

pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno znalost základních znaků zimy

didaktické hry
kolektivní činnostimít povědomí o významu životního prostředí 

(přírody i společnosti) pro člověka, 
uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i 
ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní 
zdraví i životní prostředí

uvědomovat si, že člověk a 
příroda se navzájem ovlivňují, 
že každý může svým 
chováním působit na životní 
prostředí

didaktické hry
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Leden - Zimní království vzdělávání

mít povědomí o významu životního prostředí 
(přírody i společnosti) pro člověka, 
uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i 
ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní 
zdraví i životní prostředí

cítit potřebu ochrany přírody didaktické hry

naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat 
říkanky, písničky, pohádky, zvládnout 
jednoduchou dramatickou úlohu apod.)

recitovat básně se zimní 
tématikou

recitování básniček

naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat 
říkanky, písničky, pohádky, zvládnout 
jednoduchou dramatickou úlohu apod.)

zpívat písně se zimní 
tématikou

zpěv písniček

pracovní činnostizáměrně se soustředit na činnost a udržet 
pozornost

schopnost soustředit se na 
vykonávanou činnost výtvarné činnosti

pracovní činnostiřešit problémy, úkoly a situace, myslet 
kreativně, předkládat „nápady“

schopnost dokončit 
vykonávanou činnost výtvarné činnosti

prožívat a dětským způsobem projevovat, co 
cítí (soucit, radost, náklonnost), snažit se 
ovládat své afektivní chování (odložit splnění 
svých osobních přání, zklidnit se, tlumit vztek, 
zlost, agresivitu apod.)

kolektivní činnosti

soutěže
hudebně pohybové hry

respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s 
ním o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si 
úkol s jiným dítětem apod.

prohlubovat vztahy s dětmi ve 
škole

volná hra
dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla 
vzájemného soužití a chování doma, v 
mateřské škole, na veřejnosti, dodržovat 
herní pravidla

kolektivní činnosti

prožívat a dětským způsobem projevovat, co 
cítí (soucit, radost, náklonnost), snažit se 

prohlubovat vztahy s 
dospělými ve třídě

individuální činnosti
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Leden - Zimní království vzdělávání

ovládat své afektivní chování (odložit splnění 
svých osobních přání, zklidnit se, tlumit vztek, 
zlost, agresivitu apod.)

kolektivní činnostimít povědomí o širším společenském, 
věcném, přírodním, kulturním i technickém 
prostředí i jeho dění v rozsahu praktických 
zkušeností a dostupných praktických ukázek v 
okolí dítěte

pojmenovat některá povolání
didaktické hry

přiřazování-práce se skutečnými předmětypopsat situaci (skutečnou, podle obrázku) přiřazovat tematické obrázky
didaktické hry
kolektivní činnostimít povědomí o širším společenském, 

věcném, přírodním, kulturním i technickém 
prostředí i jeho dění v rozsahu praktických 
zkušeností a dostupných praktických ukázek v 
okolí dítěte

znalost povolání rodičů
didaktické hry

    

6.4.6 Únor - Ve zdravém těle zdravý duch 

Název integrovaného bloku Únor - Ve zdravém těle zdravý duch
Oblast Dítě a jeho tělo, Dítě a společnost, Dítě a svět, Dítě a ten druhý, Dítě a jeho psychika
Charakteristika integrovaného bloku • činnosti vedoucí k poznání lidského těla, jeho části, orgány a funkce,

• jak jsme přišli na svět,
• prevence zdraví, péče o tělo,
• rozčlenění potravin na zdravé a nezdravé,
• návštěva lékaře, nemocnice, jak se chovat,
• osvojení základních číselných a matematických pojmů.

Způsob hodnocení dětí • pozorování a opakované pozorování dětí,
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Název integrovaného bloku Únor - Ve zdravém těle zdravý duch
• sledování  a hodnocení jednotlivých pokroků,
• pozorování herních aktivit dětí,
• analýza individuální dokumentace,
• rozhovory s dětmi a s rodiči,
• sebehodnocení dětí v komunikačním kruhu.

Poznámky k integrovanému bloku v rámci 
vzdělávacího obsahu

• dítě se dle svých individuálních možností orientuje v tělním schématu,
• má povědomí o zdravém životním stylu,
• má povědomí o prevenci onemocnění a vzniku úrazů,
• orientuje se ve zdravých a nezdravých potravinách,
• účelně používá své smysly,
• má vypěstované základní hygienické návyky a dodržuje je,
• orientuje se v základních matematických pojmech do pěti

   

Únor - Ve zdravém těle zdravý duch vzdělávání

Výchovné a vzdělávací strategie • kompetence k učení
• kompetence k řešení problémů
• komunikativní kompetence
• sociální a personální kompetence
• činnostní a občanské kompetence

Očekávané výstupy RVP Očekávané výstupy IB Vzdělávací nabídka
kolektivní činnostipojmenovat části těla, některé orgány 

(včetně pohlavních), znát jejich funkce, mít 
povědomí o těle a jeho vývoji, (o narození, 
růstu těla a jeho proměnách), znát základní 
pojmy užívané ve spojení se zdravím, s 
pohybem a sportem

orientovat se v tělním 
schématu praktické ukázky

výtvarné činnostizachycovat skutečnosti ze svého okolí a 
vyjadřovat své představy pomocí různých 

výtvarně vyjádřit své 
jednoduché nápady pracovní činnosti
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Únor - Ve zdravém těle zdravý duch vzdělávání

výtvarných dovedností a technik (kreslit, 
používat barvy, modelovat, konstruovat, 
tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých 
jiných materiálů, z přírodnin aj.)
být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k 
přírodě i k věcem

kolektivní činnosti

didaktické hryvnímat, co si druhý přeje či potřebuje, 
vycházet mu vstříc (chovat se citlivě a 
ohleduplně k slabšímu či postiženému dítěti, 
mít ohled na druhého a soucítit s ním, 
nabídnout mu pomoc apod.)

porozumět přáním a 
potřebám ostatních

volná hra

kolektivní činnosti
individuální činnosti

formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní 
výkony, slovně reagovat

formulovat otázky a odpovědi

didaktické hry
zacházet s běžnými předměty denní potřeby, 
hračkami, pomůckami, drobnými nástroji, 
sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými 
pomůckami a materiály, jednoduchými 
hudebními nástroji, běžnými pracovními 
pomůckami

mít jistotu v úchopu tužky, 
uvolněné zápěstí

grafomotorická cvičení-lidská postava

výtvarné činnosti
pracovní činnosti
didaktické hry

mít povědomí o významu životního prostředí 
(přírody i společnosti) pro člověka, 
uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i 
ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní 
zdraví i životní prostředí

mít povědomí o zdravém 
životním stylu

praktické ukázky

mít povědomí o některých způsobech 
ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, 
kde v případě potřeby hledat pomoc (kam se 
obrátit, koho přivolat, jakým způsobem 
apod.)

uvědomovat si rizika 
onemocnění, prevenci 
onemocnění

didaktické hry
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Únor - Ve zdravém těle zdravý duch vzdělávání

rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí; 
chovat se tak, aby v situacích pro dítě 
běžných a jemu známých neohrožovalo 
zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých

praktické ukázky

mít povědomí o některých způsobech 
ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, 
kde v případě potřeby hledat pomoc (kam se 
obrátit, koho přivolat, jakým způsobem 
apod.)

kolektivní činnosti

rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí; 
chovat se tak, aby v situacích pro dítě 
běžných a jemu známých neohrožovalo 
zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých

uvědomovat si rizika úrazů, 
prevenci úrazů

didaktické hry

smyslové hryzaměřovat se na to, co je z poznávacího 
hlediska důležité (odhalovat podstatné znaky, 
vlastnosti předmětů, nacházet společné 
znaky, podobu a rozdíl, charakteristické rysy 
předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi 
nimi)

orientovat se ve zdravých a 
nezdravých potravinách námětové hry

vědomě využívat všech smyslů, záměrně 
pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, 
změněného, chybějícího)
vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů 
(sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově 
rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické 
znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat 
hmatem apod.)

používat účelně smysly smyslové hry

zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní 
kulturně hygienické a zdravotně preventivní 
návyky (starat se o osobní hygienu, přijímat 

dodržovat základní hygienické 
návyky

individuální činnosti
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Únor - Ve zdravém těle zdravý duch vzdělávání

stravu a tekutinu, umět stolovat, postarat se 
o sebe a své osobní věci, oblékat se, svlékat, 
obouvat apod.)
chápat základní číselné a matematické pojmy, 
elementární matematické souvislosti a podle 
potřeby je prakticky využívat (porovnávat, 
uspořádávat a třídit soubory předmětů podle 
určitého pravidla, orientovat se v 
elementárním počtu cca do šesti, chápat 
číselnou řadu v rozsahu první desítky, poznat 
více, stejně, méně, první, poslední apod.)

kolektivní činnosti

individuální činnostipoznat některá písmena a číslice, popř. slova

orientovat se v základních 
matematických pojmech, v 
číslech do šesti

didaktické hry
koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby 
těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou

relaxační cvičení

uvolňovací cvičenízachovávat správné držení těla

rozlišovat vpravo-vlevo na 
vlastním těle

hudebně pohybové hry
    

6.4.7 Březen - Jaro ťuká na dveře 

Název integrovaného bloku Březen - Jaro ťuká na dveře
Oblast Dítě a svět, Dítě a ten druhý, Dítě a jeho psychika
Charakteristika integrovaného bloku • probouzení přírody, poslové jara,

• jaro ve městě a na venkově,
• zvířata a jejich mláďata
• hospodářská zvířata, divoká zvířata, exotická zvířata,
• poznávání hlasů zvířat,
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Název integrovaného bloku Březen - Jaro ťuká na dveře
• Velikonoce svátky jara, zvyky, obyčeje,

Způsob hodnocení dětí • pozorování a opakované pozorování dětí,
• sledování  a hodnocení jednotlivých pokroků,
• pozorování herních aktivit dětí,
• analýza a hodnocení třídní dokumentace,
• rozhovory s dětmi a s rodiči,
• sebehodnocení dětí v komunikačním kruhu.

Poznámky k integrovanému bloku v rámci 
vzdělávacího obsahu

• dítě dle svých individuálních možností ví, že přišlo jaro a co je pro něj typické,
• pojmenuje zvířata,
• rozliší zvířata hospodářská a divoká,
• pojmenuje mláďata některých zvířat,
• zná několik jarních květin, zná vývojový cyklus rostlin,
• zná některé velikonoční tradice,
• umí recitovat či zpívat básničky či písničky s jarní tématikou,
• rozvíjí svou schopnost přemýšlet a vést jednoduché úvahy,
• při hře umí kooperovat s ostatními dětmi,
• umí požádat o pomoc.

   

Březen - Jaro ťuká na dveře vzdělávání

Výchovné a vzdělávací strategie • kompetence k učení
• kompetence k řešení problémů
• komunikativní kompetence
• sociální a personální kompetence
• činnostní a občanské kompetence

Očekávané výstupy RVP Očekávané výstupy IB Vzdělávací nabídka
porozumět, že změny jsou přirozené a 
samozřejmé (všechno kolem se mění, vyvíjí, 

znalost typických znaků jara výtvarné činnosti
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Březen - Jaro ťuká na dveře vzdělávání

pohybuje a proměňuje a že s těmito změnami 
je třeba v životě počítat), přizpůsobovat se 
běžně proměnlivým okolnostem doma i v 
mateřské škole

pracovní činnosti
práce s tematickými obrázky

poznat a pojmenovat většinu toho, čím je 
obklopeno

procházky po okolí
individuální činnostivědomě napodobit jednoduchý pohyb podle 

vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu
napodobit základní 
grafomotorické obrazce, 
různé tvary, popř. písmena

grafomotorické listy s jarní tématikou

utvořit jednoduchý rým vytvořit jednoduchý rým individuální činnosti
poznat a pojmenovat většinu toho, čím je 
obklopeno

práce s tematickými obrázky

učit se nová slova a aktivně je používat (ptát 
se na slova, kterým nerozumí)

pojmenovat hospodářská 
zvířata

porovnávání

poznat a pojmenovat většinu toho, čím je 
obklopeno

práce s tematickými obrázky

procházky po okolíučit se nová slova a aktivně je používat (ptát 
se na slova, kterým nerozumí)

pojmenovat divoká zvířata

porovnávání
poznat a pojmenovat většinu toho, čím je 
obklopeno

práce s tematickými obrázky

učit se nová slova a aktivně je používat (ptát 
se na slova, kterým nerozumí)

pojmenovat exotická zvířata

porovnávání

poznat a pojmenovat většinu toho, čím je 
obklopeno

práce s tematickými obrázky

učit se nová slova a aktivně je používat (ptát 
se na slova, kterým nerozumí)

pojmenovat a přiřadit 
mláďata některých zvířat

porovnávání

poznat a pojmenovat většinu toho, čím je 
obklopeno

znalost některých jarních 
květin

práce s tematickými obrázky
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Březen - Jaro ťuká na dveře vzdělávání

procházky po okolí
porovnávání

učit se nová slova a aktivně je používat (ptát 
se na slova, kterým nerozumí)

práce se skutečnými předměty
porozumět, že změny jsou přirozené a 
samozřejmé (všechno kolem se mění, vyvíjí, 
pohybuje a proměňuje a že s těmito změnami 
je třeba v životě počítat), přizpůsobovat se 
běžně proměnlivým okolnostem doma i v 
mateřské škole

práce s tematickými obrázky

pohybové hry a cvičení na školní zahradě
procházky po okolí

poznat a pojmenovat většinu toho, čím je 
obklopeno

seznámit se s vývojovým 
cyklem rostlin

práce se skutečnými předměty
výtvarné činnosti
pracovní činnosti

mít povědomí o širším společenském, 
věcném, přírodním, kulturním i technickém 
prostředí i jeho dění v rozsahu praktických 
zkušeností a dostupných praktických ukázek v 
okolí dítěte

znalost některých 
velikonočních tradic

práce s tematickými obrázky

naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si 
zapamatovat a vybavit

skupinové činnosti

naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat 
říkanky, písničky, pohádky, zvládnout 
jednoduchou dramatickou úlohu apod.)

recitovat básničky s jarní 
tématikou

básničky s jarní tématikou

naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si 
zapamatovat a vybavit

hudebně pohybové hry

skupinové činnostinaučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat 
říkanky, písničky, pohádky, zvládnout 
jednoduchou dramatickou úlohu apod.)

zpívat písničky s jarní 
tématikou

písničky s jarní tématikou

individuální činnostirozhodovat o svých činnostech používat jednoduchá souvětí, 
vyjádřit myšlenku, didaktické hry
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Březen - Jaro ťuká na dveře vzdělávání

nápad, mínění, popsat situaci, 
událost, vyjádřit svoje pocity 
prožitky

přemýšlet, vést jednoduché úvahy a to, o 
čem přemýšlí a uvažuje, také vyjádřit

individuální činnosti

rozhodovat o svých činnostech didaktické hry
vyjadřovat samostatně a smysluplně 
myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve 
vhodně zformulovaných větách

vést jednoduché úvahy, 
samostatně a smysluplně 
odpovědět na otázku

hudebně pohybové hrydodržovat dohodnutá a pochopená pravidla 
vzájemného soužití a chování doma, v 
mateřské škole, na veřejnosti, dodržovat 
herní pravidla

spolupracovat při hře s 
ostatními dětmi pohybové hry a cvičení na školní zahradě

bránit se projevům násilí jiného dítěte, 
ubližování, ponižování apod.

schopnost požádat o pomoc didaktické hry

    

6.4.8 Duben - Do města i do přírody, bezpečně a bez nehody 

Název integrovaného bloku Duben - Do města i do přírody, bezpečně a bez nehody
Oblast Dítě a společnost, Dítě a svět, Dítě a ten druhý, Dítě a jeho psychika
Charakteristika integrovaného bloku • město kde žiji, významné stavby a památková místa,

• seznámení se s Českou Republikou, státní symboly, mapy,
• seznámení se s dopravními přepisy a dopravními značkami,
• pravidla bezpečného chování při pohybu po městě,
• pojmenování dopravních prostředků,
• ochrana životního prostředí, Den Země,
• rozdíl město, vesnice,
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Název integrovaného bloku Duben - Do města i do přírody, bezpečně a bez nehody
• kde hledat pomoc (IZS).

Způsob hodnocení dětí • pozorování a opakované pozorování dětí,
• sledování  a hodnocení jednotlivých pokroků,
• pozorování herních aktivit dětí,
• rozhovory s dětmi a s rodiči,
• sebehodnocení dětí v komunikačním kruhu.

Poznámky k integrovanému bloku v rámci 
vzdělávacího obsahu

• dítě dle svých individuálních možností zná název města kde žije, 
• zná název hlavního města, jméno republiky a alespoň některé státní symboly,
• orientuje se v oblasti dopravy, pojmenuje některé dopravní prostředky, dopravní značky,
• zná bezpečnostní rizika, která vyplývají ze silničního provozu,
• zná základní principy ochrany životního prostředí,
• zná telefonní čísla IZS
• vykonává činnosti s větší pečlivostí,
• ovládá větší množství výtvarných technik,
• zlepšuje se hrubá a jemná motorika.

   

Duben - Do města i do přírody, bezpečně a 
bez nehody

vzdělávání

Výchovné a vzdělávací strategie • kompetence k učení
• kompetence k řešení problémů
• komunikativní kompetence
• sociální a personální kompetence
• činnostní a občanské kompetence

Očekávané výstupy RVP Očekávané výstupy IB Vzdělávací nabídka
učit se nová slova a aktivně je používat (ptát 
se na slova, kterým nerozumí)

znalost jména města ve 
kterém žijeme

práce se zeměpisným atlasem

dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla 
vzájemného soužití a chování doma, v 

schopnost domluvit se na 
společném řešení

skupinové činnosti
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Duben - Do města i do přírody, bezpečně a 
bez nehody

vzdělávání

mateřské škole, na veřejnosti, dodržovat 
herní pravidla
respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s 
ním o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si 
úkol s jiným dítětem apod.
ve známých a opakujících se situacích a v 
situacích, kterým rozumí, ovládat svoje city a 
přizpůsobovat jim své chování
vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, 
domluvit se na společném řešení (v 
jednoduchých situacích samostatně, jinak s 
pomocí)
rozlišovat aktivity, které mohou zdraví 
okolního prostředí podporovat a které je 
mohoupoškozovat, všímat si nepořádků a 
škod, upozornit na ně

vnímat a chápat důležitost 
ochrany životního prostředí

skupinové činnosti

učit se nová slova a aktivně je používat (ptát 
se na slova, kterým nerozumí)

znalost názvu hlavního města práce se zeměpisným atlasem

učit se nová slova a aktivně je používat (ptát 
se na slova, kterým nerozumí)

znalost názvu státu, ve kterém 
žijeme

práce se zeměpisným atlasem

učit se nová slova a aktivně je používat (ptát 
se na slova, kterým nerozumí)

znalost některých státních 
symbolů

práce s tematickými obrázky

tématické vycházky po okolíučit se nová slova a aktivně je používat (ptát 
se na slova, kterým nerozumí)

orientovat se v základních 
pravidlech bezpečnosti 
silničního provozu

didaktické hry

tématické vycházky po okolí
hudebně pohybové hry

učit se nová slova a aktivně je používat (ptát 
se na slova, kterým nerozumí)

poznat a pojmenovat některé 
dopravní prostředky

práce s tematickými obrázky
rozlišovat některé obrazné symboly poznat a pojmenovat některé tématické vycházky po okolí
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Duben - Do města i do přírody, bezpečně a 
bez nehody

vzdělávání

(piktogramy, orientační a dopravní značky, 
označení nebezpečí apod.) a porozumět jejich 
významu i jejich komunikativní funkci

hudebně pohybové hryučit se nová slova a aktivně je používat (ptát 
se na slova, kterým nerozumí)

dopravní značky

práce s tematickými obrázky
uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může 
ve svém okolí setkat, a mít povědomí o tom, 
jak se prakticky chránit (vědět, jak se 
nebezpečí vyhnout, kam se v případě potřeby 
obrátit o pomoc)

skupinové činnosti

vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, 
využívat zkušeností k učení

znalost bezpečnostních rizik, 
vyplývajících ze silničního 
provozu

hudebně pohybové hry

být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k 
přírodě i k věcem

skupinové činnosti

pomáhat pečovat o okolní životní prostředí 
(dbát o pořádek a čistotu, nakládat 
vhodnýmzpůsobem s odpady, starat se o 
rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, 
chránit příroduv okolí, živé tvory apod.)

znalost základních principů 
ochrany životního prostředí

práce s tematickými obrázky

individuální činnostizáměrně se soustředit na činnost a udržet 
pozornost

mít poznatky z nejrůznějších 
oblastí života a poznání v 
rozsahu toho, s čím se v praxi 
setkává, co kolem sebe vidí, 
co prožívá, co mu bylo 
zprostředkováno či vysvětleno

didaktické hry

výtvarné činnostizachycovat skutečnosti ze svého okolí a 
vyjadřovat své představy pomocí různých 
výtvarných dovedností a technik (kreslit, 
používat barvy, modelovat, konstruovat, 

zobrazovat objekty reálné a 
fantazijní různými výtvarnými 
výrazovými prostředky

pracovní činnosti
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Duben - Do města i do přírody, bezpečně a 
bez nehody

vzdělávání

tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých 
jiných materiálů, z přírodnin aj.)

individuální činnosti
pracovní činnosti

koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby 
těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou

zvládat výtvarné činnosti, 
provádět jednoduché úkony s 
výtvarnými pomůckami a 
materiály

cvičení na uvolnění paží

koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby 
těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou

individuální činnosti

zvládnout základní pohybové dovednosti a 
prostorovou orientaci, běžné způsoby 
pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, 
házet a chytat míč, užívat různé náčiní, 
pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se 
na sněhu, ledu, ve vodě, v písku)

být pohybově aktivní po delší 
dobu (10 minut a více)v řízené 
i spontánní aktivitě relaxační cvičení

    

6.4.9 Květen - Z pohádky do pohádky 

Název integrovaného bloku Květen - Z pohádky do pohádky
Oblast Dítě a jeho tělo, Dítě a společnost, Dítě a svět, Dítě a ten druhý, Dítě a jeho psychika
Charakteristika integrovaného bloku • poslech čtených a vyprávěných pohádek, schopnost koncentrace pozornosti,

• pravidla správného zacházení s knihou,
• seznámení s tím, co všechno kniha obsahuje a kde si můžeme takovou knihu pořídit,
• řemesla v pohádkách, se kterými se můžeme dnes ještě setkat,
• řazení obrázků podle děje,
• dramatizace pohádek, podpora fantazie,
• orientace v čase, pojmenování dnů v týdnu,
• bezpečné chování při setkání s cizími lidmi.
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Název integrovaného bloku Květen - Z pohádky do pohádky
Způsob hodnocení dětí • pozorování a opakované pozorování dětí,

• sledování  a hodnocení jednotlivých pokroků,
• pozorování herních aktivit dětí,
• rozhovory s dětmi a s rodiči, 
• sebehodnocení dětí v komunikačním kruhu.

Poznámky k integrovanému bloku v rámci 
vzdělávacího obsahu

• dítě dle svých individuálních možností se seznámí s pohádkami typickými pro jeho kulturní 
prostředí,

• umí udržet pozornost při poslechu příběhu,
• reprodukuje vlastními slovy příběh a rozlišuje, co je dobré a co špatné,
• pojmenuje některá řemesla a přiřadí typické pracovní nástroje,
• ví, jak se chovat při styku s cizími lidmi,
• pojmenuje dny v týdnu,
• umí ztvárnit svou roli v dramatizaci, reprodukce krátkého textu, práce v kolektivu.

   

Květen - Z pohádky do pohádky vzdělávání

Výchovné a vzdělávací strategie • kompetence k učení
• kompetence k řešení problémů
• komunikativní kompetence
• sociální a personální kompetence
• činnostní a občanské kompetence

Očekávané výstupy RVP Očekávané výstupy IB Vzdělávací nabídka
projevovat zájem o knížky, soustředěně 
poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, 
film, užívat telefon

práce s knihou

kolektivní činnosti
výtvarné činnosti

sledovat a vyprávět příběh, pohádku

mít poznatky o zvycích a 
tradicích kraje, seznámit se s 
některými tradičními 
pohádkami

práce s kostými
chápat slovní vtip a humor porozumět slovnímu humoru práce s knihou
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Květen - Z pohádky do pohádky vzdělávání

individuální činnosti
chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, 
dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, 
vedle, mezi apod.), elementární časové 
pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, 
jaro, léto, podzim, zima, rok), orientovat se v 
prostoru i v rovině, částečně se orientovat v 
čase

orientovat se v časových 
údajích v rámci týdne

didaktické hry

sledovat očima zleva doprava osvojit si sledování očima 
zleva doprava

práce s knihou

hudebně pohybové hryzachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, 
výtvarně, pomocí hudby, hudebně 
pohybovou či dramatickou improvizací apod.)

rozvíjet a obohacovat hru 
podle své představivosti a 
fantazie

pohybová a slovní improvizace

vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně 
poslouchat, sledovat se zájmem literární, 
dramatické či hudební představení a hodnotit 
svoje zážitky (říci, co bylo zajímavé, co je 
zaujalo)

soustředěně poslouchat 
pohádku, hudební skladbu, 
divadelní hru, nenechat se 
vyrušit, neodbíhat od činnosti, 
pracovat v klidu

práce s knihou

naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si 
zapamatovat a vybavit

dramatizace

naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat 
říkanky, písničky, pohádky, zvládnout 
jednoduchou dramatickou úlohu apod.)

ztvárnit jednoduchou roli v 
dramatizaci příběhu

práce s kostými

porozumět slyšenému (zachytit hlavní 
myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat 
jej ve správných větách)

práce s knihou

sledovat a vyprávět příběh, pohádku

sledovat a zachytit hlavní 
myšlenku příběhu, 
vyslechnutý příběh 
převyprávět samostatně, 
věcně správně, popř. dokázat 
odhadnout, jak by mohl 
příběh pokračovat

individuální činnosti
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Květen - Z pohádky do pohádky vzdělávání

práce s knihouuvědomovat si, že ne všichni lidé respektují 
pravidla chování, že se mohou chovat 
neočekávaně, proti pravidlům, a tím 
ohrožovat pohodu i bezpečí druhých; odmítat 
společensky nežádoucí chování (např. lež, 
nespravedlnost, ubližování, lhostejnost či 
agresivitu), chránit se před ním a v rámci 
svých možností se bránit jeho důsledkům 
(vyhýbat se komunikaci s lidmi, kteří se takto 
chovají)

rozlišit co je dobro a zlo v 
příběhu práce s kostými

práce s knihou
přiřazování
didaktické hry

vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, 
využívat zkušeností k učení

pojmenovat některá tradiční 
řemesla

výtvarné činnosti
vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, 
využívat zkušeností k učení

přiřadit typické předměty k 
některým řemeslům

přiřazování

chovat se obezřetně při setkání s neznámými 
dětmi, staršími i dospělými jedinci, v případě 
potřeby požádat druhého o pomoc (pro sebe 
i pro jiné dítě)
odmítnout komunikaci, která je mu 
nepříjemná
uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může 
ve svém okolí setkat, a mít povědomí o tom, 
jak se prakticky chránit (vědět, jak se 
nebezpečí vyhnout, kam se v případě potřeby 
obrátit o pomoc)
uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují 
pravidla chování, že se mohou chovat 
neočekávaně, proti pravidlům, a tím 

znalost chování při styku s 
cizími lidmi

didaktické hry
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Květen - Z pohádky do pohádky vzdělávání

ohrožovat pohodu i bezpečí druhých; odmítat 
společensky nežádoucí chování (např. lež, 
nespravedlnost, ubližování, lhostejnost či 
agresivitu), chránit se před ním a v rámci 
svých možností se bránit jeho důsledkům 
(vyhýbat se komunikaci s lidmi, kteří se takto 
chovají)
vyjádřit souhlas i nesouhlas, říci „ne“ v 
situacích, které to vyžadují (v ohrožujících, 
nebezpečných či neznámých situacích), 
odmítnout se podílet na nedovolených či 
zakázaných činnostech apod.
naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si 
zapamatovat a vybavit

práce s knihou

porozumět slyšenému (zachytit hlavní 
myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat 
jej ve správných větách)

zapamatovat si a 
reprodukovat krátké písničky, 
říkanky, rozpočítadla dramatizace

práce s knihou
kolektivní činnosti

zacházet s běžnými předměty denní potřeby, 
hračkami, pomůckami, drobnými nástroji, 
sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými 
pomůckami a materiály, jednoduchými 
hudebními nástroji, běžnými pracovními 
pomůckami

spolupracovat při hrách a 
aktivitách nejrůznějšího 
zaměření, být ostatním 
partnerem

hudebně pohybové hry

individuální činnosti
recitování básniček

ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se 
zpěvem

ovládat dechové svalstvo, 
sladit pohyb se zpěvem

zpěv písniček
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6.4.10Červen - Ahoj léto, ahoj prázdniny 

Název integrovaného bloku Červen - Ahoj léto, ahoj prázdniny
Oblast Dítě a jeho tělo, Dítě a společnost, Dítě a svět, Dítě a ten druhý, Dítě a jeho psychika
Charakteristika integrovaného bloku • léto v přírodě, změny

• rozmary počasí, přírodní jevy a jejich označení (bouře, blesk, déšť, vítr..)
• planeta Země, sluneční soustava
• cestování, poznávání cizích zemí a cizích národů,
• multikulturní tolerance
• letní sporty, prevence úrazů v letním období,
• Den dětí, svátek slaví děti na celém světě,
• rozloučení se školním rokem-závěrečná besídka,
• rozloučení s předškoláky.

Způsob hodnocení dětí • pozorování a opakované pozorování dětí,
• sledování  a hodnocení jednotlivých pokroků,
• pozorování herních aktivit dětí,
• písemné hodnocení po druhém pololetí pololetí,
• závěrečná analýza,
• shrnutí poznatků, informací a jejich následný rozbor,
• sebehodnocení dětí v komunikačním kruhu.

Poznámky k integrovanému bloku v rámci 
vzdělávacího obsahu

• dítě dle svých individuálních možností pojmenuje projevy počasí,
• ví, že je léto a jaké změny s sebou přináší,
• zná pojmy sluneční soustava, planety, slunce měsíc, vesmír,
• ví, že existují odlišné kultury a odlišné národy,
• dokáže se soustředit po dobu nezbytně nutnou,
• recituje a zpívá oblíbené básničky a písničky,
• vystoupí před publikem,
• umí vytvářet přátelské vztahy, umí si říci o radu dospělému,
• má zájem o získávání nových poznatků,
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Název integrovaného bloku Červen - Ahoj léto, ahoj prázdniny
• grafomotorika je na dobré úrovni,
• předškoláci jsou po stránce fyzické, psychické a sociální připraveni nastoupit do školy.

   

Červen - Ahoj léto, ahoj prázdniny vzdělávání

Výchovné a vzdělávací strategie • kompetence k učení
• kompetence k řešení problémů
• komunikativní kompetence
• sociální a personální kompetence
• činnostní a občanské kompetence

Očekávané výstupy RVP Očekávané výstupy IB Vzdělávací nabídka
výtvarné činnosti
práce s tematickými obrázky

všímat si změn a dění v nejbližším okolí znalost typických znaků pro 
léto

procházky po okolí
koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby 
těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou

hry a pohybové hry na školní zahradě

uvolňovací cvičenízvládnout základní pohybové dovednosti a 
prostorovou orientaci, běžné způsoby 
pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, 
házet a chytat míč, užívat různé náčiní, 
pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se 
na sněhu, ledu, ve vodě, v písku)

zvládnout krátkou cvičební 
jednotku

rozcvičky

uplatňovat své individuální potřeby, přání a 
práva s ohledem na druhého (obhajovat svůj 
postoj nebo názor, respektovat jiný postoj či 
názor), přijímat a uzavírat kompromisy, řešit 
konflikt dohodou

schopnost uzavírat 
kompromisy

hry podporující komunikaci

poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, 
homonyma a antonyma

poznat a vyhledat slova 
protikladného významu, 
podobného významu, stejně 

sluchové a řečové hry
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Červen - Ahoj léto, ahoj prázdniny vzdělávání

učit se nová slova a aktivně je používat (ptát 
se na slova, kterým nerozumí)

znějící slova různého významu

ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat 
jemnou motoriku (zacházet s předměty denní 
potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, 
náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a 
výtvarným materiálem, např. s tužkami, 
barvami, nůžkami, papírem, modelovací 
hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními 
nástroji apod.)

zacházet s běžnými předměty 
denní potřeby, hračkami, 
pomůckami, nástroji a 
materiály

pracovní činnosti

hudebně pohybové hryučit se nová slova a aktivně je používat (ptát 
se na slova, kterým nerozumí)

pojmenovat projevy počasí
procházky po okolí

učit se nová slova a aktivně je používat (ptát 
se na slova, kterým nerozumí)
vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a 
pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý 
- jak svět přírody, tak i svět lidí (mít 
elementární povědomí o existenci různých 
národů a kultur, různých zemích, o planetě 
Zemi, vesmíru apod.)

znalost pojmů Země, Slunce, 
Měsíc, planety, vesmír

práce s tematickými obrázky

vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a 
pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý 
- jak svět přírody, tak i svět lidí (mít 
elementární povědomí o existenci různých 
národů a kultur, různých zemích, o planetě 
Zemi, vesmíru apod.)

mít poznatky o existenci 
jiných zemí, národů a kultur 
(znát typické znaky některých 
významných národů-přírodní 
podmínky, oblečení, zvyky, 
strava, stavby, kde co roste, 
kde se co pěstuje apod.)

práce s tematickými obrázky

vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a 
její dokončení

individuální činnosti

záměrně se soustředit na činnost a udržet 

udržet soustředění po 
nezbytně dlouhou dobu

relaxační cvičení
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Červen - Ahoj léto, ahoj prázdniny vzdělávání

pozornost
naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si 
zapamatovat a vybavit

skupinové činnosti

správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i 
intonaci řeči

logopedická cvičení

vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a 
hudebně pohybových činností, zvládat 
základní hudební dovednosti vokální i 
instrumentální (zazpívat píseň, zacházet s 
jednoduchými hudebními nástroji, sledovat a 
rozlišovat rytmus)

reprodukovat oblíbené básně

básničky s letní tématikou

naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si 
zapamatovat a vybavit

skupinové činnosti

správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i 
intonaci řeči

písničky s letní tématikou

vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a 
hudebně pohybových činností, zvládat 
základní hudební dovednosti vokální i 
instrumentální (zazpívat píseň, zacházet s 
jednoduchými hudebními nástroji, sledovat a 
rozlišovat rytmus)

zpívat oblíbené písně

koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby 
těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou

skupinové činnosti

naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si 
zapamatovat a vybavit

básničky s letní tématikou

ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se 
zpěvem

písničky s letní tématikou

vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a 
hudebně pohybových činností, zvládat 
základní hudební dovednosti vokální i 

přijmout společné návrhy, 
podřídit se rozhodnutí 
skupiny a přizpůsobit se 
společnému programu
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Červen - Ahoj léto, ahoj prázdniny vzdělávání

instrumentální (zazpívat píseň, zacházet s 
jednoduchými hudebními nástroji, sledovat a 
rozlišovat rytmus)
chovat se a jednat na základě vlastních 
pohnutek a zároveň s ohledem na druhé
uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové 
prožitky (lásku, soucítění, radost, spokojenost 
i strach, smutek, odmítání), rozlišovat citové 
projevy v důvěrném (rodinném) a cizím 
prostředí

schopnost vytvářet přátelské 
vztahy

individuální činnosti

chovat se obezřetně při setkání s neznámými 
dětmi, staršími i dospělými jedinci, v případě 
potřeby požádat druhého o pomoc (pro sebe 
i pro jiné dítě)
uvědomovat si své možnosti i limity (své silné 
i slabé stránky)
vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, 
vycházet mu vstříc (chovat se citlivě a 
ohleduplně k slabšímu či postiženému dítěti, 
mít ohled na druhého a soucítit s ním, 
nabídnout mu pomoc apod.)

požádat o pomoc nebo ji 
nabídnout

hry podporující komunikaci

prožívat radost ze zvládnutého a poznaného mít zájem o získávání nových 
poznatků

procházky po okolí

ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat 
jemnou motoriku (zacházet s předměty denní 
potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, 
náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a 
výtvarným materiálem, např. s tužkami, 
barvami, nůžkami, papírem, modelovací 
hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními 

vést stopu tužky při kresbě grafomotorické listy s letní tématikou
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nástroji apod.)
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7 Dílčí projekty a programy 

• pravidelná rehabilitační cvičení, 

• pravidelná konzultace logopeda, 

• tématicky zaměřené půlnenní či celodenní výlety, 

• návštěva divadla, 

• programy zaměřené na osvojení prace s moderními technologiemi 

• spoluúčast na akcích a projektech ZŠP, ZŠS  a MŠ, Pařížská 2199, Kladno.
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8 Systém evaluace 
8.1 Oblasti autoevaluace 

• ústní hodnocení denních činností společně s kolegyněmi, jaké jsme použily metody, 

prostředky,jaká byla komunikace, organizace, odezva u dětí, výsledky práce, plánování 

dalších postupů, 

• zpětná vazba, kterou poskytuje vnější a vnitřní prostředí školy, především děti, 

• plnění povinností, přínos pro školu, 

• vlastní chování, komunikace a interakce-vlastní příklad dětem, vstřcnost, reakce na 

potřeby dětí, práce s hlasem apod. 

• schopnost týmové práce a spolupráce-tvorba TVP, využívání evaluačních procesů, 

spolupráce s rodiči, 

• uplatnění dalšího vzdélávání v praxi, 

• písemné zhodnocení jednotlivých integrovaných bloků, 

• sebehodnocení dětí v komunikačním kruhu- děti by měly analyzovat své chování, 

navrhovat opatření, pracovat s chybou (nepovažat ji za fatální zklamání hodné odsouzení, 

ale chápat ji jako výzvu a stimul ke zdokonalení), poznávat své osobní hodnoty, odhalovat 

své potenciální možnosti, uvědomovat si své silné stránky, na kterých budují svou 

sebedůvěru, ale i své slabiny, na kterých se intenzivně pracuje, přijímat odpovědnost za 

své jednání, získávat zpětnou vazbu, cvičit se v komunikačních schopnostech, rozšiřovat 

slovní zásobu. 

8.2 Cíle a kritéria autoevaluace 

Podmínky ke vzdělání:  

obsah a průběh vzdělávání - plánování výuky,

obsah a průběh vzdělávání - podpůrné výukové materiály,

obsah a průběh vzdělávání - školní vzdělávací program,

podmínky ke vzdělávání bezpečnostní a hygienické,

podmínky ke vzdělávání demografické (motivace žáků/dětí, postoje žáků/dětí ke škole),

podmínky ke vzdělávání ekonomické,

podmínky ke vzdělávání materiální,

podmínky ke vzdělávání personální,

podpora školy žákům, spolupráce s rodiči apod. - klima školy (interakce učitele a žáků klima učitel. 

sboru),

podpora školy žákům/dětem, spolupráce s rodiči apod. - spolupráce s odbornými institucemi a 

zřizovatelem,

podpora školy žákům/dětem, spolupráce s rodiči apod. - zohlednění individuálních potřeb 
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žáků/dětí,

úroveň výsledků práce školy - kvalitativní analýza,

úroveň výsledků práce školy - kvantitativní analýza,

vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků - organizační 

řízení školy,

vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků - partnerství 

školy a externí vztahy,

vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků - pedagogické 

řízení školy,

vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků - profesionalita 

a rozvoj lidských zdrojů,

vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků - strategické 

řízení,

výsledky vzdělávání žáků/dětí - hodnocení výuky (interakce učitele a žáků/dětí),

výsledky vzdělávání žáků/dětí - klíčové kompetence,

výsledky vzdělávání žáků/dětí - motivace (motivace žáků),

výsledky vzdělávání žáků/dětí - postoje (postoje žáků ke škole),

výsledky vzdělávání žáků/dětí - znalosti a dovednosti  

8.3 Nástroje autoevaluace 

Škola používá k jednotlivým oblastem autoevaluace následující nástroje:

analýza školní dokumentace,

anketa pro učitele,

hospitace vedením (ředitel, zástupce ředitele)

sebehodnotící rámce (např. CAF - Common Assessment Framework, Model excelence apod.),

vzájemné hospitace pedagogů,

zjišťování a vyhodnocování výsledků vzdělávání žáků/dětí 

8.4 Časové rozvržení autoevaluačních činností a 

odpovědnosti pedagogů 

Autoevaluační činnosti jsou prováděny pravidelně častěji než pololetí.
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