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Hlavní cíle předškolního vzdělávání 

 

Naše práce směřuje k tomu, aby na konci předškolního období byly děti jedinečnými, 

samostatnými a sebejistými osobnostmi, které budou zvládat nároky, které je čekají 

v následném období, především související se vstupem do základní školy. 

Hlavním cílem práce je rozvíjení dítěte, podporování jeho vztahu k učení a poznávání, 

osvojování základních hodnot, na kterých je založena společnost a získávání osobnostních 

postojů – osobní samostatnost, schopnost projevovat se jako samostatná osobnost, která 

dokáže přiměřeně věku působit na své okolí.  

 

Formy a metody výchovně-vzdělávací práce 

Škola nabízí dětem dostatek podnětů ve formě vycházek, výletů, vytváříme podnětné a 

inspirující pracovní prostředí. Ve třídách jsou vytvořena centra aktivit, poskytující možnost 

samostatné práce a hry dětí - výtvarné, hudební, literární, pracovní, dramatické, pohybové, 

manipulační hry – všude jsou pro děti hračky a materiály volně dostupné a mohu si je brát 

podle vlastní potřeby. 

Mezi nejčastěji používané metody práce patří prožitkové učení, učení na základě vlastních 

zážitků, kdy je možnost postupovat podle individuálních potřeb a možností dětí. Využíváme 

metodu situačního učení, kooperativního učení, a především je to učeni hrou, kterou si dítě 

volí podle svého zájmu a vlastní volby. 

Vzhledem k tomu, že ve třídách jsou děti rozdílného věku, případně spolu s handicapovanými 

dětmi, je individuální přístup a rozmanitost nabídky velmi důležitá. Styl práce učitelek 

podporuje děti v jejich konání, podporuje spoluúčast, ohleduplnost, samostatnost, prosociální 

vztahy mezi dětmi, komunikaci jako hlavní prostředek k dosažení svých záměrů.  

Snažíme se omezovat situace, kdy jsou dětem předávány informace hotovými poznatky, 

slovním poučením, dáváme přednost aktivní účasti dítěte na řešení problému. 

 

Snažíme se o všestranný a zdravý rozvoj osobnosti dítěte. Spolupracujeme se ZŠ v oblasti 

ekologické výchovy, estetické výchovy, probíhají vzájemné návštěvy v průběhu roku, 

příprava předškoláků na vstup do ZŠ. 

Děti se specifickými problémy a potřebami jsou vzdělávány podle individuálních 

vzdělávacích plánů, spolupracujeme s odborníky v dané oblasti. 

U dětí s vadami řeči provádíme individuální logopedickou péči. Individuální plány využíváme 

také při rozvoji dětí s odkladem školní docházky.   
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Charakteristika vzdělávacího programu 

Motto školy: 

Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce (Robert Fulgham) 

(Pomoz mi, abych to dokázal sám…) 

 

Příprava na práci s dětmi vychází z filozofie H. Gardnera, který ve své teorii rozmanitých 

inteligencí poukazuje na to, že každý jedinec je vybaven různými typy inteligencí a to v různé 

míře. Každá inteligence je specifická určitými projevy a každá se projevuje různou intenzitou. 

Práce učitelek spočívá v tom, že výchovně-vzdělávací nabídku připravují tak, aby dětem 

mohly nabídnout aktivity a činnosti tak, aby si dítě mohlo vybrat to, co je mu z pozice jeho 

osobnosti nejbližší, ale také nabízí dětem aktivity tak, aby v co možná nejvyšší míře rozvíjeli 

ostatní typy inteligencí.  

 

„Cílem pedagogiky by mělo být rozvíjení těch inteligencí, které dítě má, nikoli naopak ve 

směru, kde dítěti talent chybí. Pak dítě může přijít i o to, co má.“ (Gardner) 
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Jednotlivé typy inteligencí jsou podle H. Gardnera tyto: 

 

Jazyková inteligence  

Charakterizuje ji schopnost ovládnout a obsáhnout všechny stránky jazyka.  

Projevuje se v potřebě čtení, psaní, vyprávění příběhů, slovních hrách, rozhovorech. 

 

Logicko-matematická inteligence 

Charakterizuje ji schopnost uvažovat logicky, systematicky, vědecky.  

Projevuje se v potřebě manipulace s předměty, bádání, pokusy, řešení logických skládanek, 

hlavolamů, technickými zájmy 

 

Prostorová inteligence 

Charakterizuje ji schopnost přesně postřehnout, pochopit uložit do paměti a vybavit si tvary, 

uspořádání předmětů v prostoru, orientace v prostoru. 

Projevuje se v potřebě modelářství, návrhářství, vizuální znázorňování, skládačky, ilustrované 

knihy, návštěvy muzeí výtvarného umění 

 

Hudební inteligence 

Charakterizuje ji schopnost porozumět rytmickým a intonačním modelům hudby, kvalitám 

tónů a zvuků, schopnost pamatovat si informace ve zvukové podobě. 

 Projevuje se v potřebě zpívání, pískání, broukání, vyťukávání rytmu, prozpěvováním během 

dne, poslechu hudby, hře na hudební nástroj. 

 

Tělesně-kinestetická inteligence 

Charakterizuje ji schopnost velice obratně používat svého těla jak pro sebevyjádření, tak pro 

činnosti zaměřené k určitému cíli (sport, herectví), schopnost dovedně zacházet s předměty. 

Projevuje se v potřebě tancovat, běhat, skákat, hrát role, dramatického umění, aktivním 

fyzickém zapojení do činností, dotykové zkušenosti, sportovní hry. 

 

Interpersonální inteligence 

Charakterizuje ji schopnost všímat si chování a pocitů jiných lidí, rozpoznat a chápat rozdíly 

v jejich temperamentu, schopnostech, pohnutkách, náladách. 
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Projevuje se v potřebě vedení, organizování, shromažďování, návštěvách společenských akcí, 

zájmu o kolektivní hry, týmovou práci, přátelské rozhovory. 

 

Intrapersonální inteligence 

Charakterizuje ji schopnost rozvíjet a ovládat vlastní pocity a prožitky, porozumění svému 

vlastnímu JÁ. 

Projevuje se v potřebě čí zálibě meditování, snění, klidu na samostatné uvažování a 

plánování, nezávislosti, vyhraněnosti názorů. 

 

Přírodní inteligence 

Charakterizuje ji schopnost vnímat změny v přírodě, zvýšená citlivost k percepci (přijímání, 

vnímání) přírodních jevů a schopnost učit se z nich. 

Projevuje se v potřebě či zálibě pobytu v přírodě, chovu zvířat, pěstování rostlin, sledování 

literatury a filmů s přírodovědnou tematikou 

 

Každou osobnostní inteligenci (chytrost) nehledě na to, v jaké oblasti je dítě zdatné, je 

možné dále prozkoumávat, pěstovat a rozvíjet. A to je úkol pro pedagogy, kteří s dětmi 

pracují. 

Na základě těchto znalostí učitelky plánují výchovně-vzdělávací činnosti tak, aby 

v jednotlivých blocích a tématech byly zastoupeny činnosti k rozvoji všech typů inteligencí, a 

to jak pro řízenou činnost, tak i nabídka činností spontánních je takto připravována, aby si děti 

mohly vybrat co jim je blízké, ale aby se měly možnost zdokonalovat v činnostech, kde si 

nejsou příliš jisté. Tímto přístupem je zajištěn rozvoj osobnosti dítěte. Tím, že napomáhají 

rozvíjet jednu inteligenci, zároveň pomáhají rozvíjet jinou, protože spolu navzájem souvisejí. 

 

Cílem školního vzdělávacího programu je všestranný a harmonický rozvoj celé osobnosti 

dítěte, získání osobní samostatnosti s ohledem na věk dítěte a schopnosti projevovat se jako 

samostatná osobnost působící na své okolí. 

Jednotlivé složky se vzájemně propojují. Vycházíme z potřeb a zájmů dětí, Tento ŠVP je 

zpracován rámcově a slouží učitelkám v jednotlivých odděleních jako vodítko ke zpracování  

TVP, kde jsou témata podrobně rozpracována podle aktuální situace a podle potřeb dětí   

v konkrétní třídě. 
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Vzdělávací obsah - 

konkretizovaná vzdělávací nabídka připravená podle obecně stanovených 

činností 

 

Nabídka činností k rozvoji jednotlivých inteligencí 
 

 

Verbální inteligence: 
 

 vyprávění příběhů, 

 základy čtení, psaní, 

 slovní hry (hádanky, jazykolamy, hláskování), 

 rozhovory, 

 básničky, 

 popis obrázků, práce s knižní ilustrací-(vyjádření děje slovy), 

 práce s knižními ilustracemi, popis, vyjadřování vlastními slovy, rozklad slov na 

hlásky, slabiky,  

 dramatizace, 

 logopedické  hry  (indiv. posouzení řeči a vývoje), artikulační, řečové -dechová 

cvičení, náprava řeči, 

 poslech, pasivní obohacování slovní zásoby, 

 zpěv, 

 posilování schopností dorozumět se, aktivně používat slovní zásobu, 

 učíme používat rozvité věty a jednoduchá souvětí, 

 vedeme ke správné výslovnosti, 

 práce s knižní ilustrací rozkládání slov na hlásky, slabiky,  

 vymýšlení rýmovaček, 

 říkadla, 

 poslech textu, reprodukce pohádek, příběhů, 

 porozumění slovním pokynům, 

 utváříme povědomí o cizím jazyce, 

 učíme děti chápat humor, vtip, 

 rozlišování grafických znaků a obrazných symbolů (písmena, číslice...), 

 námětové hry-např. hra na reportéra, hra na spisovatele, 

 jazykolamy, 

 slovní hádanky, rébusy, 

 jazykové hry (hrátky se slovy) slovní kopaná, skládání a rozkládání slov, vymýšlení 

slov na počáteční písmenko, procvičování hlásky na začátku slova + stejně začínající 

slovo,  

 sluchové a rytmické hry, 
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 vokální činnosti, 

 činnosti na mimické vyjadřování nálad (předvádění a napodobování různých typů 

chování člověka v různých situacích - úsměv, pláč, hněv, zlobu, údiv, vážnost apod.)  

 činnosti na vyřizování vzkazů a zpráv,   

 činnosti a příležitosti seznamující děti s různými sdělovacími prostředky (noviny, 

časopisy, knihy, audiovizuální technika), 

 hry a činnosti na rozvoj fantazie, na rozvoj představivosti. 

 

 

 

Logicko-matematická inteligence: 
 

 řazení, přiřazování, třídění, 

 hádanky, 

 porovnávání, 

 vyhledávání rozdílů, 

 číselná řada, 

 tvary, 

 stavby (lego, konstruktivní stavebnice),  

 společenské hry,  

 pokusy, experimenty, 

 manipulace s předměty,  

 logico – rozvoj logického myšlení pomocí obrázkových karet, pomocí vhodně 

kladených otevřených otázek, např. Co by se stalo, kdyby…, 

 hry na rozvoj logiky - Pět sirek, hry s kostkou, dej stejně /PET víčka/, na rozvoj 

prostorové představivosti, početní a matematické hádanky, 

 stavby z písku, 

 modelování, 

 smyslové hry, 

 určování vzájemné polohy předmětů = prostorové pojmy (je, není, v, na, před, za, pod, 

vedle, nad, vpředu, vzadu, blíž než, dál než, nahoře, dole), 

 určování a pojmenovávání vlastností daných předmětů (druh, barva, velikost, materiál, 

hmotnost, množství, délka), 

 funkční vlastnosti předmětů - účel, užitek a funkce předmětů, 

 umět umístit předměty podle pokynů, 

 zkoumání vlastností písku, kamene, půdy, sněhu, ledu, vody, 

 geometrické tvary – seznamování, pojmenování, používání správného názvosloví 

(čtverec, kostka, kruh, kolo, obdélník, hranol, trojúhelník, jehlan…), 

 analýza (metoda zkoumání složitého jevu rozkladem na jednodušší), dělení celku na 

díly – polovinu, čtvrtinu – dokresli polovinu srdce, kruhu, stromku, domečku…, 

 syntéza (spojování dvou nebo více částí do jednoho celku), 

 porovnávání (objemu, obsahu) zrakem, hmatem, váhou, 
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 porovnání s pojmenováním - krátký – dlouhý, více – méně – stejně, kulaté – hranaté – 

špičaté, 

 stupňování - velké – větší – největší, 

 labyrinty, rébusy, hádanky, 

 učit uspořádat skupinu předmětů podle zvoleného pravidla, 

 pozorování jevů a proměn (přírodních, počasí, roční období, bouře, denní doba…) a 

hledat souvislosti, příčiny, 

 poznávání, orientace časových vztahů, pojmů, 

 dořešit nedokončený příběh, 

 vytvořit skupinu předmětů o daném počtu, 

 přiřazovat a porovnávat čísla, 

 hledat řešení problému, 

 skládanky, 

 porovnávání prvků (množiny, soubory, určit o kolik je jedna hromádka větší, 

menší…), 

 jednoduché slovní úlohy (jeden bonbón a dva….). 

 

 

 

Prostorová inteligence: 
 

 Práce s encyklopediemi, práce s mapou, orientace, vyhledávání, 

 návštěvy výstav a muzeí, 

 dopravní orientace-pravidla, dopravní situace, dopravní značky,  

 určování časové posloupnosti,  

 seznamování s prostorovými pojmy, 

 manipulace s předměty, 

 pozorování, 

 hry podporující tvořivost, 

 námětové hry, 

 společenské hry,  

 hry s pískem, 

 opičí dráhy, 

 modelování, 

 sebeobsluha, 

 skládání papíru podle instrukcí, 

 tvarovat papír mačkáním, překládáním, skládáním, stáčením do kornoutu, válce, 

 lepení, 

 trhání, 

 tiskání, obtiskování, 

 obrysy, stíny, 

 konstruktivní stavebnice, 
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 vytvářet jednoduché i složitější stavby, 

 stavby z přírodních materiálů, využívání přírodních materiálů při stavbách, hrách, při 

vytváření dekorací (písek, hlína, kameny, šišky, květy, semena….), 

 kreslení různorodými materiály, 

 malování různými technikami, 

 koordinace ruka-oko, 

 námětová kresba (kresbou vyjádřit určité charakteristické rysy, vzájemné vztahy 

postav, vztah člověka k prostředí), 

 hledání podob věcí ve vzniklém tvaru, 

 modelování plastelíny, těsta, hlíny (mačkání, hnětení, válení, používání špachtle, 

zploštění koule do placky, hloubení, dělení na části, slepování částí, vryp, lepení 

detailů…), 

 vytváření z přírodnin – dekorace, 

 vyplňování plochy obrazců barvami, materiály, 

 rozvržení v ploše, 

 pozorování přírody, 

 orientace v prostorách, venku, ve městě, popis - města, vesnice, okolí, kde žiji,  

 přírodní jevy (voda, počasí…), 

 znázorňování cesty, 

 vnímání architektury, 

 sestavování, seskupování obrazců (puzzle), 

 manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním,    

 materiálem; činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich praktickým 

používáním. 

 

 

 

 

Hudební inteligence:  
 

 dechové hry, 

 zpěv, 

 rytmizace, 

 tanec-hra na tělo, 

 hra na hudební nástroje, rozlišování známých hudebních nástrojů, 

 poslech hudby, kulturní akce, 

 hudebně-pohybové hry, 

 sluchové hry (poznávání zvuků, tónů- hluboký, vysoký, slabě, nahlas) 

 zpívání sólové i ve skupině, 

 rytmizace (ve stoje, v sedu, v kleku….), 

 sluchová nápodoba zvuků, tónů, sluchově rozlišovat délku a intenzitu zvuků, 
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 rozlišování rytmu - pochod, tanec, ukolébavka, veselá-smutná hudba, slavnostní 

hudba, vyjádření hudby pohybem, 

 dechová cvičení, 

 napodobování (ozvěna hudebních i nehudebních zvuků), 

 reakce pohybem na změnu tempa, výšku, rytmus, intenzitu hudby, 

 poznávání známých nejjednodušších písní podle melodie, podle slabik, 

 písničky s hádankou – zpívat známou písničku na slabiku – poznat o jakou písničku se 

jedná, 

 rytmický doprovod písničky, říkanky – hra na tělo, 

 taneční činnosti - s balónky – tanec s míčkem na čele, tanec s míčkem přivázaným  za 

nohu, tanec ve dvojicích, ve skupinkách, ptačí tanec, diskotéka, 

 hudební dílna, 

 sluchové hry – např. Ptáčku, jak zpíváš?, 

 reakce na změny v hudbě, 

 hudebně-pohybové hry, 

 hudební divadlo. 

 

 

 

Tělesně-pohybová inteligence: 
 

 běhání, (o závod, za vedoucím dítětem určeným směrem, se změnami směru -

vyhýbání se, běh za míčem), 

 pohyb ve dvojicích, trojicích, zástupu, kruhu, 

 kutálení, házení, chytání, 

 překážkové dráhy - skok (snožmo na místě, snožmo z místa vpřed i vzad, jednonož, do 

stoje rozkročného, s otočením, do výšky, do dálky), 

 poskoky, seskoky, přeskoky, přelézání, podlézání, prolézání, 

 lezení (v podporu dřepmo - v rovině, po zvýšené ploše, lezení vzad, stranou), 

 plazení (po rovné i šikmé ploše, po břiše, na zádech, pod nízkou překážkou), 

 skluz v sedu, lehu, 

 zimní sporty, 

 pobyt na sněhu, v písku, na ledě, ve vodě, 

 turistika, 

 relaxace, uvolnění ramenních kloubů (pro psaní), 

 motorické cvičení, 

 správné držení tužky, štětce, lžíce - rozvíjení dovedností potřebných pro psaní 

(uvolnění paže, zápěstí, manipulace s tužkou, uvolnění křečovitého držení 

předmětů….), 

 manipulace s nůžkami, 

 používání nástrojů, nářadí a zahradního náčiní, 

 jízda na kolech, odstrkovadlech, 
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 sebeobslužné činnosti, 

 seznamování s částmi lidského těla, 

 úklidové práce, 

 životospráva, 

 dramatizace, 

 výtvarné činnosti, 

 chůze (s překračováním překážek, po schodech, změny tempa chůze podle hudby), 

 tanec, 

 střídání běh – chůze, 

 orientace v prostoru, 

 reakce na barevné signály, 

 koulení míče (rukama, hlavou, nohama k danému cíli), 

 házení na cíl (L i P rukou, horním, dolním obloukem, jednoruč, obouruč), 

 chytání míče, 

 cvičení na nářadí, cvičení s drobným náčiním, 

 výstup a sestup, 

 nácvik správného dýchání, 

 rozlišování P a L strany, 

 pohybové vyjádření nálady, prožitku, 

 změny postojů a poloh dle instrukce, 

 obratnost, 

 otužování vodou, sluncem, vzduchem, 

 předplavecký výcvik, 

 turistika, 

 koordinační pohybové schopnosti, 

 relaxační cvičení, 

 jóga pro děti, 

 rovnovážné cviky, 

 posilování jednotlivých částí těla (mezilopatkové, zádové, břišní, stehenní, hýžďové 

svaly), 

 protahování jednotlivých částí těla (prsní, zádové, bederní, kyčelní a stehenní svaly), 

 zvýšení pohyblivosti páteře, 

 pohybové hry, 

 zacházení s běžnými předměty (předměty denní potřeby), rozvoj manipulačních 

schopností, 

 atletika, skákání na trampolíně, šplh. 

 

 

 

 

 



12 

 

Interpersonální inteligence: 
 

 kolektivní hry, 

 řešení problémů, 

 komunikace (rozhovor s dospělým, s dětmi), 

 návštěvy kulturních akcí, divadel, 

 komunitní kruh, 

 vzájemné vztahy, 

 práce ve skupinách, 

 napodobování, 

 dopravní hry na hřišti (ohleduplnost, tolerance, ochota, střídání), 

 společenské hry, 

 besídky, 

 seznamování se (děti, dospělé osoby), 

 znát jména dětí celého kolektivu, pravidla soužití v kolektivu, 

 začlenění do kolektivu, 

 seznamování s pravidly slušného chování, seznamování s etikou, etiketou, zdvořilé 

chování, 

 pravidla vedení dialogu, 

 vzájemné vztahy dětí (neubližovat si, mít se rádi, pomáhat si, umět se domluvit s 

ostatními), 

 pozice ve skupině, učíme umění řešit spory, 

 společná příprava i úklid pomůcek, hraček, 

 spolupráce (např. při hrách, denních činnostech, péči o prostředí MŠ), týmová práce, 

rozdílení rolí, 

 povědomí o jiných národnostech, zemích, kulturách, 

 posilovat přirozené vztahy (k rodině, sourozencům), 

 společné činnosti dětí + rodičů + MŠ (slavnosti, oslavy, besídky), dramatické hry,  

 hodnocení, 

 posouzení chování druhého, chování literárního hrdiny, 

 kolektivní tématické hry, 

 aktivity, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ním, půjčit 

hračku, střídat se, pomoci mu, ke schopnosti, 

 vyřešit vzájemný spor apod., 

 cvičení organizačních dovedností, 

 aktivity zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí (dítě, dospělý, 

rodič, učitelka, žák, role dané pohlavím, profesní role, herní role) a osvojování si 

pozic, do nichž se dítě přirozeně dostává, 

 využívání přirozených podnětů, situací a praktických ukázek v životě a okolí dítěte, 

utváření povědomí o České republice, tyto informace předávat srozumitelnou a věku 

odpovídající formou. 
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Intrapersonální inteligence: 
 

 činnosti pro rozvoj fantazie (např. co by se stalo, kdyby…), 

 vyprávění, 

 sebeobslužné činnosti – (udržovat pořádek ve svých věcech, úprava vlastního 

zevnějšku), 

 volná spontánní hra, zájmové hry 

 sólový přednes, zpěv, 

 dramatizace, 

 výtvarné činnosti, 

 vyvářet prostor pro relaxaci, meditování, snění, klid na samostatné uvažování a 

plánování, 

 podporovat nezávislost, umožňovat, respektovat, případně usměrňovat vyhraněnost 

názorů, 

 znát své jméno, příjmení, věk, adresu, 

 moje místo v MŠ (značka, židlička, postýlka, místo v koupelně….), moje pozice 

v MŠ, moje role v kolektivu, 

 činnosti vedoucí k péči o své zdraví, ovládání chování, bezpečný způsob chování 

 hry podporující a rozvíjející soustředění, pozornost, vnímání,  

 rozvoj charakterových vlastností, jako je cílevědomost, sebekontrola (svých citů, 

jednání), 

 sebeovládání, odvaha, trpělivost, zvídavost, přizpůsobivost, paměť,  

 všímavost (zda postřehne změny) – např. hra „Co se změnilo?“, napodobování, 

 umět samostatně splnit jednoduchý úkol, 

 rozlišovací schopnosti - podle chuti, vůně, čichu, hmatu, zraku, 

 kreslit, malovat, tvořit na základě osobních pocitů, 

 umět respektovat příkaz, zákaz, 

 utváření kladného vztahu k přírodě, k okolnímu prostředí (pozorování, vnímání, 

estetika), 

 vlastní hodnocení, sebehodnocení, 

 porozumění běžným situacím a činnostem, chápání pravidel, 

 umět přijmout zodpovědnost za výsledky vlastního jednání, 

 rozlišování hry od práce, 

 porovnávání situace z příběhu a z vlastní zkušenosti, 

 poznat rozdíl já – my, 

 učit se klást otázky – na základě zkušeností, 

 vyjádření vlastního názoru, 

 umět souhlasit, odmítnout, 

 navazování kontaktů, 

 učit vyjednávání, 

 vyjádření pocitů (pomocí loutky, slov, tance, hry, pomocí barev), 

 činnosti vedoucí dítě k identifikaci sebe sama a k odlišení od ostatních, 
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 činnosti přiměřené silám a schopnostem dítěte a úkoly s viditelným cílem a 

výsledkem, s důrazem na úspěšnost dítěte 

 cvičení v projevování citů (zvláště kladných), v sebekontrole a v sebeovládání (zvláště 

emocí záporných, např. hněvu, zlosti, úzkosti apod.) 

 dramatické činnosti (předvádění a napodobování různých typů chování člověka 

v různých situacích), mimické vyjadřování nálad (úsměv, pláč, hněv, zlobu, údiv, 

vážnost apod.). 

 

 

 

Přírodní inteligence: 
 

 pobyt v přírodě a její pozorování, 

 pokusy, 

 poznávání a pěstování rostlin, poznávání a chov zvířat, péče o ně, 

 ekologické cítění (třídění, ochrana přírody, zdravé prostředí..), 

 seznámení se světem, jinými kulturami, 

 encyklopedie, 

 hry s přírodními materiály - sestavování obrázků z částí (zvířata, stromy, keře, 

květiny, hmyz, ptáci, aj….), 

 zvládání překážek, 

 turistika, 

 pěstitelství, péče o zeleň na školní zahradě, 

 vesmír, 

 sledování literatury a filmů s přírodovědnou tematikou,  

 pozorování a zkoumání vlastností a využití vody v životě člověka, v přírodě,  

 (v řece, rybníce, potoce, moři…), koupání a brodění, plavání ve vodě, hry ve vodě, hry 

na břehu, házení kamínků do vody, zrcadlo ve vodě (obrácené město, kostel, strom 

atd.), stavba rybníčků a hrází, hry s vodou, hry u jezu, ryby a živočichové ve vodě, 

návštěva vodárny, čističky vody,   

 pozorování a zkoumání vlastností a využití vzduchu, 

 pozorování a zkoumání vlastností a využití ohně, 

 povídání o životním prostředí – pojem, 

 ochrana životního prostředí, 

 hry v ekoateliéru, 

 seznamování a poznávání a pozorování živé přírody – pokusy, experimenty, 

 poznávání různých prostředí - prostředí město, louka, les, pole…, vnímat zvuky, vůně, 

barvy a tvary přírody, 

 sledování jevů a dějů v přírodě, 

 třídění odpadu – návštěva sběrného dvora ekologie (třídění odpadu, skládky, druhy 

materiálů dřevo, plast, sklo, papír; recyklace, 

 sledování přírodních úkazů a povídání o nich – bouřka, duha, vítr, 



15 

 

 hra na stopaře v přírodě, 

 pouštění draků a větrníků, 

 všímání si proměn přírody během jednotl. ročních období, 

 aktivity zaměřené k poznávání významu lidské práce pro přírodu, 

 péče o přírodu v zimě, 

 četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů s tématem přírody, 

 návštěva ZOO, přírodních koutků, skanzenů, 

 činnosti zaměřené k péči o školní prostředí, školní zahradu a blízké okolí. 
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Školní vzdělávací program - integrované bloky 
 

 

 

 

Podzim 

Po prázdninách s novými kamarády, 

Jaké změny přináší podzim, 

Připravujeme Havelské posvícení, 

Jedeme do ZOO 

 

 

 

Zima  

Advent a Vánoce, 

Masopust, 

 

 

Jaro 

Jedeme do školy v přírodě, 

Slavíme Velikonoce, 

Pohádkový les 

 

 

Léto 

Loučíme se školkou, s předškoláky, 

Těšíme se na prázdniny 
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Integrované bloky: 
 

 

Naše MŠ 
 Já v MŠ 

 Já a kamarádi 

 Poznáváme, co je kolem nás a naší školky 

 

ZOO 
 Exotická zvířata 

 Seznamování se světadíly, zeměmi, národy x domovina exotických zvířat 

 

Barevný podzim 
 Havelské posvícení (jablečné slavnosti), co nám dává zahrada 

 Změny v přírodě, podzimní počasí 

 Podzim v lese 

 Moje tělo 

 Adventní čas 

 

Mrzne, sněží, to to zebe 
 My tři králové jdeme k vám…. 

 Les v zimě (les a lesní zvěř) 

 Zimní sporty 

 Co děláme celý den? 

 Co děláme celý rok? (počasí, roční období) 

 Masopustní veselí (Masopustní veselé hemžení) 

 

Otvíráme  jaru vrátka 
 Jarní práce na zahrádce 

 Hody hody doprovody… 

 Měsíc knihy (všechny knížky mají svátek) 

 Děn Země (chraňme naší Zemi) 

 Zvířátka a jejich mláďata 

 Bezpečně po cestě do školky 

 

Z pohádky do pohádky 
 

 Pohádkový les 

 Maminky mají svátek 
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Naše země je kulatá 
 Den dětí 

 Co umí voda 

 Les, louka, zahrada 

 Těšíme se na prázdniny 

 

 

 

 

 

Vzdělávání a výchova probíhají individuálně i skupinově a jsou založeny na vyváženém 

poměru volné a řízené činnosti podle věku a schopností dětí. Základem procesu učení je 

vhodná motivace, přirozená komunikace a zpětná vazba. 

Pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami jsou tyto metody doplněny ještě speciálně-

pedagogickými přístupy podle odborných doporučení a diagnóz.  

Základním prostředkem pro naplnění cílů ŠVP a TVP je hra – viz tabulka. 

Hry zaměřené na jednotlivé oblasti jsou připravovány podle obecných i speciálních metodik. 

 

 

 

RVP PV Inteligence Hry 

Dítě a jeho tělo 
 

Tělesná Pohybové 

Dítě a jeho psychika 

Jazyk a řeč Jazyková Jazykové, slovní 

Poznávací schopnosti a funkce 

Představivost, fantazie,     

Myšlenkové operace 

Logicko-matematická  

Prostorová a výtvarná  

Hudební 

Matematické                

Tvořivé                          

Hudebně pohybové 

Sebepojetí, city, vůle 
Osobnostní 

Intrapersonální 
Pro osobnostní rozvoj 

Dítě a ten druhý 
 

Sociálně-komunikační 
Pro sociální rozvoj, 

Kooperativní a kontaktní 

Dítě a společnost 
 

Sociálně-kulturní 

Interpersonální 
Námětové a multikulturní 

Dítě a svět   Přírodovědná 
Ekologické a 

environmentální 
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Metody vzdělávání a výchovy: 

Pro realizaci ŠVP a TVP se využívají přiměřené a vhodné metody učení a formy práce, které 

umožňují dětem přirozené pochopení nových poznatků, jejich osvojení a využití. 

Prožitkové učení – zkušenost, zážitky, emoce 

Kooperativní učení – ve skupině, spolupráce 

Situační učení – praktické ukázky, akce a reakce 

Sociální učení – nápodoba, vzor 

Senzomotorické učení – smysly, pohyb 

Učení hrou – řízené i spontánní aktivity 

Interaktivní učení – samostatný výběr, individuální zájmy 
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Logopedická péče v MŠ:  
 

V současné době jsou v mateřské škole dvě logopedické asistentky. 

Dle níže uvedených informací můžete sledovat rozvoj schopností a dovedností Vašeho dítěte v oblasti řečového rozvoje spolu s námi 

Pokud Vaše dítě „špatně mluví“ nebo má jiné potíže – např. s motorikou, sluchem, pozorností apod., poraďte se s logopedkou v naší mateřské 

škole. Ta Vám navrhne domácí cvičení nebo návštěvu u klinického logopeda či jiného odborníka. 

 Kdy vyhledat pomoc logopeda? 

nabízíme orientační přehled vývoje řeči podle věku: 
 

2 roky 3 roky 4 roky 5 let 6 let 

- nevydává zvuky, 

- nerozumí 

mluvené řeči, 

- nereaguje na 

zvuk.podněty, 

- nenapodobuje řeč, 

- nekomunikuje ani 

neverbálně 

- nemluví, řeč je velmi 

nesrozumitelná, 

- zadrhává víc, jak 6 

měsíců, 

- neodpoví na otázku, 

- nepojmenuje osoby, 

věci, 

- nesprávná výslovnost 

hlásek: 

P, B, M, V, F, T, D, N 

- komolí slova, 

- má malou slovní 

zásobu, 

- neorientuje se 

v čase a prostoru, 

- nepoužívá tužku, 

- kreslí jen 

čmáranice, 

- neobratná mluvidla 

bez mimiky, 

- neudrží oční 

kontakt, 

- netvoří věty, nebo 

jsou gramaticky 

nesprávné, 

- nesprávná 

výslovnost hlásek: 

H, CH, K, G, Ť, Ď, 

Ň 

- nezapamatuje si 

básničku, 

- nerozlišuje ve slovech 

slabiky, 

- má nekoordinovaný 

pohyb, 

- neřeší konflikty slovně, 

- nesděluje své pocity, 

- nerozlišuje sluchem 

rozdíl slov (koš-kos, 

liška-myška) 

- nesprávná výslovnost 

hlásek: 

L, Š, Č, Ž, S, C, Z 

- nevypráví děj, 

- nesoustředí se a 

neudrží pozornost, 

- nedokončí sám 

přiměřený úkol, 

- nerozliší sluchem 

první hlásku slova, 

- má špatný úchop 

tužky, 

- jeho kresba je 

nezralá, 

- nenapodobí 

grafické tvary 

- nesprávná 

výslovnost hlásek: 

R, Ř 

 

Zároveň sledujte vývoj zubů, znělost hlasu, správné dýchání, smyslové vnímání, držení těla, porozumění a využití řeči. 

Většina obtíží je vývojová, při včasné a správné nápravě se dají zvládnout před nástupem do základní školy. Logopedická prevence probíhá ve 

všech třídách. Každé dítě se však vyvíjí jinak a některé děti potřebují větší individuální péči, s těmi pracuje logopedická asistentka s dlouholetou 

praxí, a to napříč všemi třídami. 
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Systém logopedické péče: 
 

Logopedická asistentka: - máme k dispozici v MŠ, provádí běžnou logopedickou prevenci v běžné třídě, upozorňuje na vývojové nedostatky, 

podle možností procvičuje to, co navrhne logoped, poradí rodičům pomůcky, postupy apod. 

  

Školský logoped: vede logopedickou terapii především v logopedických třídách (zde není k dispozici), pracuje individuálně s rodiči a dětmi, 

které mají individuální vzdělávací plán. Podle orientační diagnostiky poradí vhodného odborníka. 

 

Klinický logoped: provádí individuální logopedickou diagnostiku a terapii, navrhuje zařazení do speciálních tříd, vede domácí cvičení většinou 

pro děti z běžných tříd. Spolupracuje se školským logopedem a navštěvuje školu. 

 

Rodiče: mají v nápravě řeči nezastupitelnou a nejdůležitější úlohu. Na nich je denní cvičení podle pokynů logopeda či logopedické 

asistentky. Jedině tak se mohou správně rozvíjet narušené funkce a dítě bude připravené na školní docházku 

 


