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1. Identifikační údaje o mateřské škole 

 

Název: Mateřská škola Děvčátka Momo 

Zřizovatel: Momo Chrudim, o.p.s. 

Sídlo: Vrchlického 168, 538 21 Slatiňany 

IČO:  71 341 145 

skolka@devcatkomomo.cz 

www.devcatkomomo.cz 

Ředitel: Mgr. Karolína Lomičková 

 

ŠVP zpracovala: Karolína Lomičková a kolektiv pedagogů 

Vydaný dne 16. 9. 2010 na dobu 3 let 

Revize 1. ze dne 30.10.2010 

Revize 2. ze dne 01.09.2011 

Název vzdělávacího programu: Mateřská škola Děvčátka Momo 

 

 

2. Obecná charakteristika školy 

 

Provozní doba: 7,00 hod – 17,00 hod, celodenní provoz 

Počet tříd: 1 

Počet dětí: 20  

 

 

MŠ Děvčátka Momo se nachází v ulici Vrchlického 168, v 1. nadzemním podlaží budovy, 

kterou sdílí se Zdravotním střediskem Slatiňany, s.r.o. 

Dispoziční uspořádání vychází z prostoru, ve kterém se od 70. let 20. století nacházely 

postupně jesle, mateřská škola a posléze lékárna. 

Hlavní vstup do MŠ je ze dvora budovy. Přístup je možný samostatnou cestou od zámku. 

Dvůr včetně pískoviště a zatravněných ploch je dětem k dispozici jako školní zahrada. 

Do školky se vchází po schodech nebo nájezdové rampě skrz hlavní dveře, za kterými 

následuje chodba ve tvaru „L“ vedoucí k dětské šatně. Na šatnu navazuje chodba k hernám.  Jedna 

z heren slouží zároveň jako jídelna pro podávání obědů a svačin, druhá herna je kombinována 

s ložnicí pro odpolední spaní dětí. Naproti hernám je situována kuchyň a sociální zařízení pro děti, 

sprcha a WC pro zaměstnance. Na kuchyň navazuje sklad potravin. Kuchařka má k dispozici vlastní 

šatnu přístupnou z chodby a přípravnu zeleniny.  

Součástí školky je také dílna pro individuální a skupinovou práci s dětmi (především předškoláky) a její 

samostatné hygienické zázemí. Prostory dílny jsou v době, kdy nejsou využívány školkou od pondělí 

do čtvrtka pronajímány sociálně terapeutické dílně zpracovávající ovčí vlnu. Kapacita mateřské školy je 

20 dětí. Celkové plochy herny jsou 71m2. Dílna má 23m2, plocha dvora je 640 m2. Mateřská škola je 

v klidném prostředí, děti mají snadný, rychlý a hlukem aut nerušený přístup do rozlehlého parku. 

mailto:mswaldorf.praha3@seznam.cz
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3. Podmínky vzdělávání 
 

Věcné podmínky: 

Prostředí MŠ je vytvářeno se snahou, aby se dítěti dostalo co nejpřesnějších, nejautentičtějších 

smyslových vjemů. Proto je MŠ vybavena dřevěným nábytkem a hračkami z přírodních materiálů 

(vlna, bavlna, hedvábí, dřevo, kameny, apod.). Hračka z přírodního materiálu nebo přírodnina sama 

nesou v sobě stále svou životní sílu příjemně oslovující smysly dítěte (tvar, teplo, jemná barva, povrch, 

apod.). Většina zařízení slouží k výtvarným, hracím a pracovním aktivitám dětí. V herně je umístěn 

klavír. Na zahradě mají děti k dispozici pískoviště a venkovní nářadí (hrábě, lopaty, apod.). Na základě 

potřeb dětí, pedagogů a vzdělávacích požadavků se snažíme průběžně doplňovat a obměňovat 

stávající zařízení (např. dřevěná nákladní auta, pracovní ponk pro práci se dřevem, dřevěná podlaha, 

stavebnice, prolézačky, houpačky,…). 

 

Personální zajištění: 

 

Počet pedagogických pracovníků: 4 

Počet provozních pracovníků: 4 (1 úklid, 1 školník - zahradník, 1 kuchařka, 1 vedoucí školní jídelny) 

V současné době máme 2 plně kvalifikované učitelky. Nekvalifikované učitelky se chystají 

kvalifikaci si doplnit a 1 asistentku. Pedagogičtí zaměstnanci absolvují kromě klasického 

pedagogického vzdělání seminář pro waldorfskou pedagogiku.  

 

Podmínky řízení: 

 

 Ředitelka řídí a kontroluje veškerou činnost MŠ, odpovídá za pedagogickou, provozní i 

hospodářskou oblast.    

 

Spoluúčast rodičů: 

 

Je samozřejmé, že se rodiče účastní a přímo podílí na chodu mateřské školy – organizace 

slavností, uspořádání výročních jarmarků, společné výlety apod. Rodiče si rovněž mohou zvolit formu 

adaptace svého dítěte, když přichází do mateřské školy, podle jeho individuálních potřeb a možností 

rodiny. Mohou se účastnit nabízených přednášek pro rodiče i jiných aktivit MŠ. 

 

Rodiče mají možnost rovněž účastnit se pravidelných třídních schůzek (3x – 4x ročně) a 

individuálních rozhovorů s učitelkami, jak jejich dítě prospívá a čemu je případně potřeba věnovat 

pozornost. O těchto rozhovorech vedeme společné záznamy.  

V průběhu dne mohou rodiče kdykoliv zůstat s dítětem ve třídě a získat tak přímou osobní 

zkušenost s každodenním životem v MŠ.  
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Životospráva: 

 
Mateřská škola poskytuje pestrou stravu odpovídající zásadám racionální výživy, respektuje při 

stravování individuální zdravotní hlediska dětí. Jídelníček konzultuje s rodiči a zajímá se o stravovací 

zvyklosti v jednotlivých rodinách. Děti se účastní přípravy svačin, úpravy stolu před i po jídle a k jídlu 

je jim poskytován dostatek času. V průběhu dne se mohou děti kdykoliv napít, k dispozici mají 

neslazené bylinné a ovocné čaje, přírodní ovocné šťávy a někdy také čistou vodu. Respektujeme 

individuální porce a stravovací zvyklosti dětí, ale nenásilně vedeme děti k tomu, aby jídlo ochutnaly. 

Přednostně jsou nakupovány produkty ekologicky šetrného zemědělství.  

 

Psychosociální podmínky 

 
 „Dítě v úctě přijmout, v lásce vychovat, ve svobodě propustit“ 

Rudolf Steiner 

Dítě, které přichází na svět, má sice vytvořeny všechny potřebné orgány, aby mohlo žít v dnešním 

světě, ve světě dospělých, je však zcela nechráněno a tedy vystaveno všem možným ohrožujícím 

vlivům. 

Prostředí MŠ se snaží zajistit takové prostředí, aby plně vyhovovalo duševním potřebám dítěte. 

Jsou to: 

 Potřeba náležitého přísunu podnětů zvenčí, kvalitní podněty, napodobování 

zdravých vzorů (hračky a předměty vyrobeny z přírodních materiálů, přirozené 

prožívání běhu roku). 

 Potřeba smysluplného světa (důležitý je řád a rytmus mateřské školy, jeho existence 

a rytmické proměňování dává dítěti v prvních sedmi letech života pocit, že vše má 

své místo, svůj účel, svůj smysl). 

 Potřeba životní jistoty (důraz je kladen na dospělou osobu, která je dítěti vzorem, 

v jaké míře je schopna pracovat na svém dalším vývoji). Podstatnou součástí snahy 

v posilování dítěte a jeho důvěře v sebe samo je i skutečnost, že všechny činnosti 

jsou vedeny tak, aby nebylo v hodnocení nutné provádět srovnávání výkonů dětí. 

 Potřeba vlastní společenské hodnoty (je-li člověk plně akceptován, je schopen 

akceptovat druhé, věkově smíšená třída poskytuje vyhovující prostor k širšímu 

sociálnímu učení – starší pomáhá mladším, silnější slabším, jeden ber ohled na 

druhého). Tím jsou vytvářeny předpoklady pro to, aby se dítě cítilo osobně 

osloveno. 

 Potřeba otevřené budoucnosti (přirozeností dítěte v období prvních sedmi let života 

není rok pozorovatele, ale tvůrce, dítě je připraveno měnit, tvořit, zkoušet a hledat 

neznámé prostory a možnosti vlastní realizace). 
 
Naše MŠ vedle realizace vzdělávacího programu 

- rozvíjí programy integrace (děti handicapované nebo děti sociálně či kulturně znevýhodněné – 

podíl na zkvalitnění jejich života, prolomení bariér mezi minoritou a majoritou apod.) 

- je centrem kulturního života (přednášek, výročních jarmarků, uměleckých dílen, apod.) 
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4. Organizace vzdělávání 

Počet tříd: 1 po 20 dětech 

Charakteristika třídy: 

Třída je věkově smíšená (pokud budou zařazeny do třídy 2 a více dětí se speciálními potřebami, počet 

dětí ve třídě se sníží na maximálně 19 dětí –§2 odst.3 Vyhlášky o předškolním vzdělávání 43/2006 

Sb.). Východiskem činností se stává přirozené prožívání běhu roku, dějů, které dítě neustále ve svém 

životě potkává, které jsou součástí jeho bytosti. 

 

Postup přijetí dítěte do MŠ 

Přijímání dětí do mateřské školy probíhá následujícím způsobem: 

 

1. Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok se koná v rozmezí mezi únorem a dubnem 

předchozího školního roku. Přesný termín zápisu určí zřizovatel, mateřská škola informuje o 

připravovaném zápisu nejdéle jeden měsíc před jeho uskutečněním vyvěšením plakátu na viditelné 

místo. Po tuto dobu vydává zájemcům o zapsání dětí formulář Přihlášky k zápisu a informační 

materiál se stručnou koncepcí mateřské školy a podstatnými údaji o fungování tohoto zařízení. 

2. Zápis probíhá po dva dny vždy od 13,00 hod do 17,00 hod. Pro zápis je vyčleněn volný prostor, aby 

mohli rodiče vést klidný rozhovor s přítomnými pedagogy, pokud si budou chtít ještě doplnit 

potřebné informace týkající se fungování a způsobu práce s dětmi v této mateřské škole.  Při zápisu je 

přítomna vždy ředitelka školy a nejméně jedna z učitelek. 

3. Při přijímání dětí do Mateřské školy Děvčátka Momo jsou přednostně přijímáni sourozenci již 

docházejících dětí. 

4. Lhůta pro rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte do Mateřské školy Děvčátka Momo je 1 měsíc 

od zápisu. Po uplynutí této lhůty jsou rodiče s výsledkem písemně seznámeni. Na rozhodování se 

podílejí všichni členové kolegia učitelů mateřské školy, rozhodnutí je učiněno shodou všech 

zúčastněných. 

5. Proti rozhodnutí se mohou rodiče odvolat prostřednictvím Mateřské školy Děvčátka Momo u 

zřizovatele Momo Chrudim, o.p.s. 

 
5. Charakteristika vzdělávacího programu 
 

Cíle předškolního vzdělávání: 

Obecným cílem výchovně vzdělávacího procesu v Mateřské škole Děvčátka Momo je podporovat 

harmonický rozvoj osobnosti dítěte, podílet se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném 

rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. 

Vytvářet základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, napomáhat vyrovnávat 

nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělání a poskytovat speciální 

pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Udělat vše pro to, aby dítě na konci předškolního vzdělávání bylo jedinečnou a relativně samostatnou 

osobností, schopnou zvládat, pokud možno aktivně a s osobním uspokojením, takové nároky života, 

které jsou běžně kladeny i ty které ho v budoucnu nevyhnutelně očekávají. 
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Pedagogické působení vychází z vývojové psychologie Rudolfa Steinera a z dlouholeté praxe hnutí 

waldorfské pedagogiky v celém světě. Waldorfská pedagogika je důsledně obrácena k dítěti, klade 

důraz na osobnost, důraz na prostředí, důraz na kvalitu všeho, co se v okolí dítěte děje. Uplatňuje 

poměrně značnou svobodu učitele, aby mohl utvářet svou práci opravdu podle individuálních potřeb a 

možností dětí. Zároveň silně akcentuje utváření pospolitosti dětí, rodičů a učitelů. 

Hlavním záměrem práce s dětmi v mateřské škole je vytváření bezpečného a láskyplného 

prostoru plného podnětů pro rozvoj tvořivosti dětí a jejich trvalé radosti ze života. Základní 

podmínkou utváření dětského společenství v této mateřské škole je respekt k jedinečnosti každého 

dítěte, jeho individuální svobodě projevu a možnosti volby a rovněž rozvíjení jeho přirozeného 

nadání, se kterým vstupuje do života. Je zde podporován přirozený a harmonický rozvoj dětí 

v duchovní, duševní a fyzické oblasti. Také je třeba poskytnout dětem co nejširší nabídku toho, co 

rozvíjí vůli, cítění a myšlení a co tyto tři oblasti dává do souladu. Veškerá činnost je vedena s 

vědomím, že dítě musí mít možnost spoluprožívat a spoluvytvářet život v MŠ a jejím blízkém okolí.  

V oblasti rozvoje vůle je kladen důraz na poskytování vhodných vzorů k napodobování, 

vytvoření spořádaného okolí s pevným životním rytmem jako základem pro vnitřní jistotu a vlastní 

smysl pro pořádek, pěstování motorických a tělesných schopností. 

V oblasti rozvoje cítění jde o umožnění rozvoje tvůrčí fantazie prostřednictvím volné hry, 

pěstování sociálních, kulturních, uměleckých i vyjadřovacích schopností, při malování vnímání barev a 

jejich vnitřní podstaty, pomocí uměleckého zážitku z pohádek, přírody, říkadel a písní je dítě vedeno 

k prožití sebe sama v souvislostech kulturně historických i přírodních. 

V oblasti myšlení je cílem zprostředkovávat a charakterizovat dětem určité jevy tak, aby samo 

dítě docházelo k vytvoření vlastních i obecných pojmů na základě osobní zkušenosti, tvořit nevědomě 

působící zkušenosti a návyky, klást důraz na rozvoj řeči a možnost komunikace. Vést děti ke 

schopnosti pozorovat a vnímat zákonitosti přírody a vesmíru a plynutí času na základě prožitku 

lidových tradic, zvyků a rituálů, které poskytují dítěti poznání řádu a jistotu vyplývající z rytmicky se 

opakujících známých dějů, a umožňují vytváření pozitivního vztahu k místu a času, ve kterém se právě 

nachází.  

V oblasti pěstování sociálních kompetencí mateřská škola rozvíjí u dětí schopnost soucitu, 

spolupráce, sdílení, sociální sounáležitosti a další vlastnosti, které jim umožní žít trvale v souladu 

s ostatními lidmi a v souladu s přírodou na této planetě. Rozvíjí u dětí také jejich sebevědomí, 

sebedůvěru, sebeúctu a kladné sebehodnocení, které jsou východiskem pro možnost prožít život bez 

pocitu ohrožení a bez strachu. 

 

Dítě jako „smyslový orgán“ 

Vývoj člověka probíhá ve víceletých cyklech. Každý člověk v průběhu života prochází jeho 

jednotlivými fázemi osobitým způsobem a v každé vývojové fázi jsou možnosti pro optimální rozvoj 

rozmanitých lidských vlastností a sil. V období předškolního věku je dítě zcela v zajetí smyslových 

vjemů, okolní svět vnímá celým svým tělem jako by bylo „jedním smyslovým orgánem”. Všechny 

smyslové vjemy pomáhají dítěti poznávat okolní svět, schopnost identifikace je v tomto období 
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největší. Dítě má přirozenou potřebu rytmu, nejen co se týká spánku a bdění, klidu a aktivity, ale i 

opakování pohybu, zvuku a rytmu. Proto je důležité rozdělení dne, týdne, měsíce i roku. Všechno se 

opakuje v pevném rytmu, střídá se napětí s uvolněním. 

S vědomím těchto vývojových zákonitostí jsou organizovány výchovně vzdělávací postupy v 

MŠ v úzké spolupráci s rodinou.  

 

Metody, přístupy a možnosti jejich naplňování v mateřské škole  

Základními metodami práce s dětmi jsou pro nás princip nápodoby, působení kvalitního 

prostředí a metoda rytmu a opakování. 

Vše, co působí na smyslové orgány - s čím si dítě hraje, v jakém prostředí se pohybuje - ovlivní 

jeho fantazii, tvořivé síly a svobodný vývoj. Dítě v předškolním věku napodobuje (zvnitřňuje) vše, 

s čím se setkává. Nejedná se pouze o to, co se zjevně děje kolem dítěte, nýbrž o všechno, co může 

vnímat svými smysly; nejde pouze o vnější, ale i o vnitřní duševní gesta vychovávajícího člověka. 

Z tohoto hlediska není podstatné, jaké množství podnětů na dítě působí a kolik poznatků o okolním 

světě získává, naopak - výchovně nejdůležitější je zde otázka kvality podnětů, jimž je dítě vystavováno 

a jimiž je oslovováno.  

Totéž platí i o tvorbě prostředí, ve kterém se dítě nachází, a o předmětech, které používá při 

svých hrách. Blahodárně zde působí také harmonie barev. Prostředí naší MŠ je útulnou domácností s 

náladou opravdovosti, čistoty a sebeovládání - prostředí teplé, krásné a milé – potom je taková i dětská 

hra. Jeho vytváření je neustálým procesem podle měnícího se ročního období a svátků, změn 

sociálních vztahů dětí, učitelek a rodičů.  

Dítě v předškolním věku se teprve učí orientaci v pro něj ještě neznámém světě. V rámci 

výchovně vzdělávacích aktivit vycházíme především z přirozených životních situací, z toho, s čím 

může dítě rezonovat, navázat na předchozí podobnou zkušenost, co může přirozeně prožívat, s čím je 

svou kulturou bytostně spojeno. Tyto činnosti jsou pravidelně opakovány, stávají se součástí běžných 

denních rituálů a pro děti zdrojem pocitu uchopitelnosti, přehlednosti a srozumitelnosti světa. 

Nejšířeji pojatým rytmem, s jakým se dítě setkává v této MŠ, jsou slavnosti vycházející ze zákonitosti 

přírody – ročních období. 

Významné místo v průběhu každého dne v naší MŠ zaujímá klasická pohádka, která je dětem 

zpočátku vypravována, později předváděna s loutkami. Pohádka je obměňována přibližně po týdnu, 

což umožňuje dětem hluboké procítění děje ve všech detailech a následné přenesení do jejich her. 

Stejně důležitá jako obsah je přitom celá atmosféra, ve které se vypráví i naslouchá. Nejvhodnější jsou 

pohádky nedotčené civilizačními hledisky účelnosti a užitečnosti. Každé dítě jejich prostřednictvím 

prožije obrazy harmonie, střety s nebezpečím a porušení této harmonie, i šťastné konce. Pomocí 

těchto základních pra-obrazů jednání získává vzory a později pochopení pro jednání své i ostatních. 

Důležitou součástí MŠ je důraz na výživu dětí. Zcela vědomě je rozvíjen vztah k zemi a jejím 

proměnám v cyklu ročních období. Vztah a péče o rostliny, z nichž vytváříme pokrmy pro děti, má 

být vztahem úcty a vděku vůči těm silám, které způsobují a napomáhají růstu těchto rostlin. Nejde 

tedy jen o pouhé přijetí pokrmu pro zachování tělesných funkcí člověka, ale za tímto celostním 

pojetím výživy se skrývá i hluboký duchovně duševní význam doprovázející přijímání potravy. Není 
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lhostejné, zda dítě dostane jídlo připravené mimo dosah jeho vnímání anebo zda se může na přípravě 

těchto pokrmů spolupodílet. Je samozřejmou zásadou, že dítě je aktivně účastno celého procesu 

přípravy pokrmů v co největším rozsahu. Týká se to i té nejzákladnější potraviny – chleba. Dětem 

bývá umožněno, aby se na přípravě chleba podílely od samého počátku celého procesu: od zasetí zrna, 

sklizně, mlácení obilí, mletí mouky, zadělávání a hnětení těsta až k pečení. 

Didaktický styl vzdělávání této MŠ klade značné nároky na odborné osobnostní i pedagogicko-

psychologické vlastnosti pedagoga je založen na principu vzdělávací nabídky, individuální volby a 

aktivní účasti dítěte. Vychovatel je v procesu výchovy nositelem výchovného cíle, je 

zprostředkovatelem hodnot a idejí. Je dítěti průvodcem, probouzí v něm zájem a chuť dívat se kolem 

sebe, naslouchat, objevovat. Nejedná se o cestu morálních příkazů, ale o vyzařování vychovatele 

směrem k dítěti – pedagog musí být osobností, umělcem, člověkem, který aktivně hledá svou cestu 

životem. 

6. Vzdělávací obsah 
 

Uspořádání života dítěte v mateřské škole  

Z hlediska organizace je život v MŠ podmíněn pevným rytmem roku, týdne a dne.  

Hlavními ročními slavnostmi jsou slavnost podzimní rovnodennosti a sv. Martina, v zimě 

adventní, mikulášská a vánoční slavnost, Tři králové, Hromnice a ve druhé polovině školního roku 

Masopust, Velikonoce a jarní slavnost, čarodějnice, otvírání studánek a svatojanská slavnost. Práce je 

zde vedena vědomím, že Země je živoucí organismus, který vždy po roce dospěje k témuž bodu. 

Čtyřem pólům ročních období odpovídají čtyři hlavní roční slavnosti, ke kterým jsou v průběhu roku 

připojeny další ve snaze uchopit jejich původní význam pro současnost. 

Slavení svátků vycházejících z procesů v přírodě i z tradičně vnímaných slavností našeho 

kulturního prostředí má ve výchově své místo a je velmi důležité pro pěstování určitých zvyků, 

poznávání obrazů a symbolů. Vše, co učitelka a rodiče s dětmi dělají nebo co děti nechají dělat, je 

nutno provázet plnou vnitřní účastí. 

Obsah činností v průběhu roku je uspořádán do jednotlivých celků, které vycházejí tematicky 

z proměn přírody v průběhu roku a symbolů, které tyto proměny v našem kulturním prostředí 

charakterizují. Každý ze svátků tvoří jeden blok, který umožňuje prostřednictvím tradičních a dítěti 

srozumitelných obrazů, rituálů a praktických činností prožít určitou konkrétní skutečnost nebo naplnit 

výchovný cíl.  

Jednotlivé bloky umožňují integraci všech pěti vzdělávacích oblastí, které vymezuje Rámcový 

vzdělávací program předškolní výchovy – dítě a jeho tělo, dítě a jeho psychika, dítě a ten druhý, dítě a 

společnost a dítě a svět. Pedagogové zohledňují těchto 5 oblastí při výběru a realizaci jednotlivých 

činností. 
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Stručná charakteristika jednotlivých vzdělávacích oblastí: 

Dítě a jeho tělo 

Důraz na: 

 Volný přirozený pohyb dítěte v rámci běžných každodenních činností, aby mohl být 

vyjádřením individuality každého dítěte a mohl zohledňovat i jeho momentální aktuální životní 

dílu a pohodu. 

o Volný pohyb v rámci volné hry. 

o Časté pracovní činnosti. 

o Volný pohyb při odpoledním a dopoledním pobytu venku. 

 Sebeobslužné činnosti. 

o Základní pilíře každého dne. 

o Úklid dětí po ranních hrách, příprava svačiny – rozdávání nádobí, dovednost namazat 

si svůj chleba, rozkrojit si jablko. 

o Pěstování citu pro míru a řád věcí – pravidelné pečení chleba (míchání, vaření, 

přidávání přísad, následné spojování v celek), příprava musli – vybírání, třídění, krájení 

ovoce. 

 Prožitek hranice svého osobního prostoru 

o V činnostech naplňujících náladu různých období roku – michalská doba = činnosti 

posilující „já“ dítěte, chuť překonávat překážky, advent = činnosti, kdy dítě zažívá celé 

společenství, jarní období (od masopustu) = přináší pocity probuzení, uvolnění a 

zvýšení aktivity, léto = čas prožitku + určité „bezhraničnosti“, propojení s působící 

silou přírody. 

Dítě a ten druhý 

Činnosti povzbuzující představivost, probouzejí zájem o umění, pomáhají poznávat rozšiřující se 

okolní svět. 

 Vyprávění příběhů, hudba, tvořivý pohyb, zpěv, divadlo, ruční a umělecké práce = činnosti, 

které oslovují srdce. 

 Pohyb – při pohybu se dítě nevědomě učí ve svém těle o vztazích, tvarech, velikostech, 

hmotnosti, vzdělanosti a pohybu = základ pro pozdější abstraktní, vědomé pochopení. 

 Kontakt s přírodou – nabízí dítěti prožitek pestrosti světa, nepokřivené vnější a vnitřní obrazy. 

 Láskyplná péče dospělých, dobré vztahy mezi dospělými, respektování vývojových kroků 

dítěte a jeho individuality. 

Dítě a společnost 

 Snaha o uchopení a porozumění původním kulturním obrazům, hledání kořenů obyvatel 

jednotlivých částí světa. 
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 Klasické pohádky – K.J.Erben, B.Němcová, silné obrazy, které jsou dítěti průvodcem 

orientovat se v mnohoznačnosti a relativitě současné doby, pohádky zobrazjí fungující řád 

věcí. 

Dítě a jeho psychika 

1. Jazyk a řeč 

 Vytvoření atmosféry láskyplného přijetí. 

 Nácvik a poslech textů. 

 Proniknutí do samé podstaty mluveného slova prožitkem stavby slova v náladě období, ve 

kterém je použito (význam má např. i znaková podoba slova). 

Např. podzim – velké množství samohlásek, pozvolný rytmus, masopust – převaha souhlásek, 

dynamický rytmus 

2. Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenková operace 

 Prioritní je především kvalita poznatků a jevů, které dítě poznává (sekundární je výběr 

témat, množství, spektrum). 

 Důležité je vnitřní gesto toho, kdo poznání zprostředkuje. 

 Dítě by mělo dostávat co nejpřesnější smyslové vjemy a nezkreslené informace o světě. 

 Vnímání pestrosti světa – krása, bolest, chaos, pořádek, rytmy, změny. 

3. Sebepojetí, city, vůle 

 Připravenost učitele zabývat se plně osobností dítěte a jeho temperamentem. 

 Absence jakéhokoliv vnějšího hodnocení výsledků činnosti dítěte vzhledem k obecně 

přijímací normě. 

Dítě a jeho svět 

 Respekt ke světu. 

 Šetrné zacházení s věcmi, ochrana přírody, respekt k zájmům druhých, přijetí autority jiného 

člověka, přijímání daných společenských rolí. (Např. přání s před jídlem – úcta k jídlu, …). 

 Spektrum slavností – možnost nacházení ohleduplného a ochraňujícího vztahu k přírodě. 

Stručná charakteristika jednotlivých integrovaných bloků 

Jak s nimi pracovat? 

Bloky jsou tvořeny tak, aby zasahovaly všechny vzdělávací oblasti, které se do jednotlivých bloků 

promítají skrze konkrétní výčty činností. S bloky učitelé MŠ dále pracují tak, že je v patřičné časové 

návaznosti zařazují do výchovně vzdělávací nabídky ve škole, snaží se o jejich rozvíjení a obohacování 

s ohledem na situaci, možnosti a konkrétní potřeby dítěte. Vzdělávací bloky by se měly co nejvíce 

vzájemně doplňovat, navazovat a prohlubovat. 
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Michaelská doba  

Charakteristika: 

Obraz podzimu jako období sklizně úrody a počátku procesu odumírání života v přírodě 

(rovnodennost – znamení Vah – obraz rozvažování, hledání odvahy potýkat se s nerozhodností, 

s oslabujícími silami – odvaha, statečnost, rozhodnost, schopnost čelit překážkám a nebezpečí). 

Hlavním smyslem je posílení sebevědomí dítěte ve vnějším projevu, pohybu a komunikaci 

 

Činnosti:  

 Pavouček z kaštanu – tkaní. 

 Bramborová tiskátka. 

 Výroba zvířátek, figurek z kaštanů, žaludů. 

 Výroba dráčků z papíru, z javorových listů. 

 Pouštění draka. 

 Krájení ovoce. 

 Vytloukání, mletí obilí, první pečení chleba. 

 Navlékání korálků z přírodnin. 

 Malování akvarelovými barvami – žlutá + červená. 

 Kreslení voskovými bločky (drak, podzim, frotáž, …). 

 Modelování včelím voskem (listy, zvířátka, jablíčka,…). 

 Básně, hry, písně, rytmizace – podzimní tématika, sklizeň ovoce, zvířátka, motivy železa, 

kamene. 

 Hry na překonávání překážek, odvaha. 

 Volný přirozený pohyb – vydatný pohyb venku, běh, překonávání překážek a terénních   

nerovností, lezení do výšky. 

 Sebeobslužné činnosti – úklid, příprava svačinek. 

 Práce s ovčím rounem 

 Pohádky vyjadřující souboj, odvahu k překonávání sil zla. 

 

Cíle: 

 Seznámení dětí s MŠ, okolím, lidmi v MŠ. 

 Zprostředkovat dětem období, které prožívá příroda. 

 Slavnost podzimní rovnodennosti, období vrcholící sklizně. 

 Činnosti pro pěstování pozornosti, jasného myšlení, odvahy, statečnosti. 

 

 Výstupy: 

 Zvládání pohybových dovedností, prostorové orientace, rozvoj jemné motoriky a smyslového 

vnímání. 

 Učení se říkanek a krátkých textů. 
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 Sledování a vyprávění příběhů. 

 Záměrné soustředění, udržení pozornosti. 

 Prokázání odvahy. 

 Pozorování a vnímání změn a zákonitostí v přírodě. 

 Slovní vyjadřování prožitků. 

 Navazování kontaktů s dospělým. 

 Komunikace s druhými dětmi. 

 Uplatňování návyků společenského chování (pozdrav, podání ruky, loučení se, přání si před 

jídlem, poděkování). 

 Postupná adaptace na život ve školce.. 

 Zachycování skutečnosti ze svého okolí (malování, modelování). 

 Orientace ve známém prostředí. 

 

Martinská doba  

Charakteristika: 

Prožitek zkracujícího se dne prostřednictvím tradičních lidských činností uprostřed kruhu blízkých 

lidí, prožitek vzájemnosti, společenství, tepla v lidských vztazích. Sv. Martin jako symbol lidského 

soucítění, vzájemné pomoci a úcty. Hlavním smyslem je budování sociálních vazeb dítěte, rozvoj 

odpovědnosti a empatie. 

 

Činnosti:  

 Drobné činnosti v kruhu kamarádů – tkaní na rámu. 

 Vyšívání, praní a česání ovčí vlny. 

 Výroba martinských lucerniček a světýlek z dýní. 

 Závěsné pohyblivé objekty z přírodnin nebo papíru. 

 Pohádky vyjadřující motiv dělení, obdarování. 

 Lisování listů, frotáže listů, výroba skřítků z plsti. 

 Kreslení s voskovými bločky (oheň, podzimní nálada, volná kresba). 

 Modelování (podkova, koníci, …). 

 Pečení martinských rohlíčků. 

 Venku – stavění domečků pro skřítky. 

 Sběr šípků, barevného listí. 

 Hra s přírodninami. 

 Hrabání listí. 

 Pozorování změn v přírodě, deště. 

 Obrázky z klacíků a kamínků. 

 Prohlížení, „čtení“ knížek. 

 

Cíle: 
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 Vytvořit prostor, aby se mohl člověk setkat s druhým člověkem – ve svátečním okamžiku, 

naslouchání, sdělení, spoluúčast. 

 Vyprávěním příběhů vykreslit nálady tohoto období – posilovat v dětech uspokojení potřeby 

být ostatními přijímán a respektován, učit se pozornosti k potřebám druhého, schopnost 

podělit se nebo si vzájemně pomoci. 

 

Výstupy: 

 Sladění pohybu a zpěvu. 

 Rozvoj hmatového vnímání. 

 Zdokonalení ovládání koordinace oka a ruky. 

 Vedení rozhovoru – naslouchání druhým. 

 Tvoření rýmu. 

 Řešení problémů, nalézání řešení. 

 Uvědomování si příjemných a nepříjemných citových prožitků. 

 Spolupráce s ostatními. 

 Vnímání, co si druhý přeje, co potřebuje. 

 Chování se na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé. 

 Vnímání řádu světa, přírody. 

 Pomoc s péčí o okolní prostředí. 

 Sledování očima zleva doprava, probouzení zájmu o knížky. 

 

Advent  

Charakteristika: 

Prožitek nálady adventního času - zamyšlení, tajemství, cesta k porozumění druhému člověku, vnitřní 

ztišení jako prostor pro druhého, Vánoce jako symbol příchodu nového života po období odumření 

(návrat Slunce, zrození světla z temnoty noci). Hlavním smyslem je vnitřní zklidnění, uspořádání 

svého vnitřního i vnějšího prostoru, vnímavost pro řád okolního světa a péče o něj. 

 

Činnosti:  

 Činnosti podporující myšlení – cvičení jemné motoriky 

 Úklid – nastolování pořádku a řádu ve věcech 

 Básně a písně s adventním obsahem a později vánoční koledy 

 Vyprávění a poslechové činnosti 

 Pečení cukroví (formování, vykrajování, válení, lití) 

 Výroba vánočních přání, ozdob a řetězů ze slámy, drobné dárky 

 Dětská vánoční hra, hádanky. 

 Postupné budování jesliček (po týdnech: minerály, rostliny, zvířata, lidé). 

 Poslech adventních příběhů, pohádky s motivem očekávání. 

 Malování akvarelovými barvami. 

 Modelování z vosku (hvězdičky, ozdoby, spirály). 
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 Výroba svíček. 

 Venku – pozorování sněhu, ledu, změn v přírodě, kreslení do sněhu, vyšlapávání cestiček do 

sněhu, krmení ptáčků, chystání stromečků s dobrotami pro krmení zvířátek. 

 

Cíle: 

 Vytvoření atmosféry klidu, vnitřního ztišení a tajemství, očekávání. 

 Posilování vnitřní (duševní) aktivity – představivost, myšlení. 

 Společné vytváření něčeho hezkého pro nadcházející období Vánoc. 

 

Výstupy: 

 Vědomé napodobování jednoduchého pohybu. 

 Udržování pořádku. 

 Pojmenování věcí v okolí. 

 Sledování příběhů, pohádky. 

 Pochopení slovních her. 

 Přemýšlení, co bude, vyjádření se. 

 Prožívání radosti ze zvládnutelného. 

 Pěstování vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem. 

 Spolupráce s ostatními. 

 Pochopení, že každý má ve společnosti svou roli. 

 Šetrné zacházení s věcmi. 

 Vnímání řádu světa (národy, země, vesmír, …). 

 

Masopust 

Charakteristika: 

Nový rok jako symbol optimismu a nové perspektivy, prožitek vrcholného období zimy v jeho 

tradičním pojetí jako období začátku pronikání životních sil z nitra Země na povrch. Masopust jako 

symbol živelnosti – cesta sebevyjádření, seberealizace, pocitu dostatku („hodování”) a radosti, 

podpora nápadů a experimentování, prožívání různých rolí, plnění soutěživých úkolů. Hlavním 

smyslem je rozšíření přehledu a rozhledu dítěte a možnost zakusit nové role a zkušenosti, přezkoušet 

vlastní schopnosti a potenciál. 

 

 

 

Činnosti:  

 Básně a písně o zvířátkách. 

 Masopustní říkadla. 

 Zvukové experimenty – hra s tóny i rytmem. 

 Dramatizace příběhů. 

 Vyrábění masek a papírových panáků. 
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 Smažení koblih. 

 Barevné mozaiky a mandaly. 

 Navlékání skleněných korálků. 

 Vločky z hedvábného papíru. 

 Výroba kalendářů – plánování budoucích činností. 

 Dostatek volného pohybu povzbuzujícího dýchání a krevní oběh. 

 Odlévání svíček ze včelího vosku, krmení ptáků nebo zvířat. 

 Pohádky s motivem hojnosti nebo s náladou působení skrytých procesů v přírodě. 

 Soutěživé hry. 

 Práce s ovčí vlnou. 

 Práce s keramickou hlínou. 

 

Cíle: 

 Prožívání okamžiků, kdy pocit „dostatku“ a sytosti. 

 Zkoušení nových chutí jídla. 

 V každodenních činnostech prožívání nových rolí. 

 Soutěživé hry – k uvolnění přirozené energie. 

 Vyzkoušení si řemesel – rozvoj zručnosti. 

 

Výstupy: 

 Zvládání pohybových dovedností. 

 Správné držení těla. 

 Vnímání a rozlišování dle smyslů. 

 Zvládání sebeobsluhy. 

 Správné vyslovování. 

 Chápání vtipu, humoru. 

 Nalézání nových řešení. 

 Respektování pravidel. 

 Organizování her. 

 Bránění se proti ubližování, násilí. 

 Vážení si práce a úsilí druhých. 

 Rozlišování aktivit pro okolí a sebe samého dobrých a špatných. 

 

Jarní slavnost - rytmizace, opakování, hledání vnitřního řádu v období všeobecného vnějšího pohybu 

a změn v přírodě (rašení, bujení). 

Velikonoční zajíc jako symbol altruismu a překonání vlastních potřeb, vejce jako symbol 

nového života, proutí jako symbol proudící životní síly.  

 

Činnosti: 

 Poznávání a pozorování probuzené přírody. 
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 Tradiční dětské činnosti a hry. 

 Básně a písně o jaru. 

 Práce na zahradě – úprava záhonů. 

 Vysévání květin a zeleniny. 

 Splétání proutků, otloukání píšťalek, cvrnkání kuliček. 

 Výroba ptáčků z vizovického těsta nebo ovčí vlny. 

 Zážitky s vodou. 

 Zdobení velikonočních kraslic. 

 Pečení tradičního velikonočního pečiva. 

 Nové ztvárnění prostor MŠ. 

 Pohádky vyjadřující životní sílu a odhodlání, odpuštění a obětování. 

 Malování a kreslení (motivy jara, velikonoce). 

 

Cíle: 

 Zažívání radosti z obnovených sil přírody. 

 Dostatek pohybu a her. 

 Práce na zahradě. 

 V příbězích a pohádkách motivy obětování, nezištné pomoci, vykoupení. 

 

Výstupy: 

 Zvládání pohybových aktivit, pracovních úkonů. 

 Rozlišování nebezpečí a bezpečí. 

 Tvoření rýmu, hra se slovy. 

 Zájem o nové věci. 

 Vyjádření svých prožitků (hudba, kresba, dramatizace). 

 Navazování, udržování přátelství. 

 Vnímání uměleckých a kulturních podnětů. 

 Pečování o okolní životní prostředí. 

 

Letnice  

Charakteristika: 

Prožitek vztahu k nejbližší osobě (svátek matek), starosti o ni, pocitu péče o ni, poděkování. Otvírání 

studánek – královničky jako symbol uvolnění léčivých sil Země vnitřním očištěním, pták jako symbol 

svobodného lidského ducha a svobodné vůle. Hlavním smyslem je prožívání vztahu k blízké osobě, 

práce s pozitivními emocemi radosti, vděčnosti a svobody. Zesílení prožitku začínajícího léta. 

 

Činnosti:  

 Básně a písně o maminkách nebo vztahu k někomu blízkému nebo se vztahem k otvírání 

studánek a elementárním bytostem. 

 Vyrábění drobných dárků pro maminky. 
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 V dílně výroba lodiček z kůry stromů nebo větrníků. 

 Sbírání bylin.  

 Holubičky z papíru nebo včelího vosku. 

 Pohádky vyjadřující motivy probuzení, osvobození, sebeuvědomění. 

 Hry s pískem, s vodou, přírodninami. 

 Okopávání záhonků, zalévání. 

 Zdolávání přírodních překážek. 

 

Cíle: 

 Prožít vztah k nejbližší osobě – svátek matek. 

 Otvírání studánek – čištění, uvolnění ozdravných sil, vůle člověka. 

 

Výstupy: 

 Pěstování povědomí o významu péče o čistotu a zdraví. 

 Reprodukce říkanek, písniček. 

 Zvládnutí dramatických úloh. 

 Prožívání radosti, vztahu k blízké osobě. 

 Dodržování pravidel her. 

 

Svatojánská doba  

Charakteristika: 

Prostřednictvím sběru léčivých bylin a péče o zahradu a své okolí prožitek síly vrcholícího období léta 

v jeho plnosti forem před počátkem působení sil útlumu v přírodě, nálada obratu, proměny. Sv. Jan 

jako symbol zralosti a obratu – kvalitativní změny v přírodě i v nitru člověka (nejen já, ale i druzí). 

Hlavním smyslem je rozvoj smyslového vnímání a poznání přírody a s ním souvisejícího vztahu 

přírodě a životnímu prostředí. 

 

Činnosti:  

 Básně, pohybové hry a písně s letní tematikou (motivy tance, ohně, slunce - byliny, víly). 

 Lisování rostlin, vytváření herbáře. 

 Pletení věnečků. 

 Pečení svatojanského koláče. 

 Pohádky o vílách, čarování, slunci, moci přírodních sil. 

 Modelování (skřítkové, poklady, květy, …). 

 Kreslení (ilustrace k pohádce, louka, …). 

 Malování – tři barvy. 

 Pozorování barev v přírodě. 

 Stavění potůčků. 

 Hry na nakupování. 

 Sběr přírodnin  
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 Experimenty s bublifukem 

Cíle: 

 Svobodné jednání dětí. 

 Pěstování vztahu ke skutečnosti. 

 Prožívání čtyř živlů – země, vody, ohně, vzduchu. 

 

Výstupy: 

 Házení, chytání míče. 

 Rozvoj jemné motoriky. 

 Popis situace, vyprávění. 

 Rozvoj smyslového vnímání. 

 Experimentování. 

 Prožívání radosti ze zvládnutelného. 

 Spolupráce s ostatními. 

 Uplatňování individuálních potřeb. 

 

 

Funkce a smysl těchto bloků: 

Funkce poznávací – dítě se seznamuje s významem jednotlivých tradičních svátků roku, získává 

porozumění pro symboly kultury, ze které vychází, a její historii. Vnímá proměny kvalit přírody 

v průběhu roku a stává se součástí jejího řádu. 

Funkce emocionální – slavnost poskytuje dítěti prožitek naplněného očekávání, pocit nasycení, 

uskutečnění, oddělením času svátečního a času všedního přináší citové uspokojení a pocit životní 

pohody a umožňuje jeho plnohodnotné prožití. 

Funkce sociální – slavnost připravuje a prožívá dítě nejen se „svými lidmi“ ze školního společenství, 

ale i v rámci širšího okolí MŠ a také se svou rodinou. MŠ tak naplňuje princip komunitní školy – stává 

se místem vzájemného setkávání. 

Funkce volní – věci docházejí k cíli, má tedy smysl se o ně pokoušet – splnění úkolu přináší pocit 

seberealizace, zvyšuje vědomí vlastní hodnoty a uspokojení ze spolupráce. Dochází k posílení vůle – 

dítě není pouze pozorovatelem skutečnosti, ale jejím tvůrcem – získává množství nových kompetencí. 

Funkce etická – každý z jednotlivých obrazů se stává trvalou součástí osobnosti dítěte, mravním 

návykem, součástí dětského já, vnitřní životní potřebou – prožité obrazy se stávají samozřejmostí 

v budoucím interpretačním rámci života. 

Funkce estetická – v průběhu přípravy slavnosti vytváříme prostředí naplněné harmonií a krásou 

(slavnostní okamžik, slavnostní nálada – úklid, zdobení) 

Funkce ekologická – jednotlivá období roku a jednotlivé charakterové rysy osobnosti člověka 

vnímané prostřednictvím obrazů jsou výrazem jednoty bytí na Zemi – jsme svým jednáním spojeni se 

Zemí a její duševností. Ta v jednotlivých obdobích oslovuje a probouzí naše konkrétní lidské kvality 

(odvaha, soucit, porozumění, seberealizace, schopnost proměny, bdělost, naslouchání apod.) – Země a 

jsoucno jsou neseny shodným řádem bytí, nelze je od sebe oddělit.  
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Součástí běhu týdne jsou pravidelně se střídající společné činnosti. Trvají zpravidla cca 15 minut a 

dávají dítěti pocit jistoty a pravidelného rytmu. 

Malování: Při malování se děti seznamují s barvami, nezobrazují však konkrétní předměty, ale 

prožívají svět barev, jejich vznikání a prolínání. Děti pozorují, jak se jedna barva setkává s 

druhou, ohraničuje ji nebo se s ní spojuje, jak vznikají nové barvy, nové formy. Svou fantazií v 

tom vidí to nebo ono. Tak dítě vyvíjí obdivuhodné intuitivní umění kladení barev. Takovéto 

malování nevede k soutěživosti nebo k obkreslování, ale je psychologickým lékem, který 

vyrovnává napětí a únavu z jednostrannosti. 

Pečení chleba, příprava müsli: Přípravy pečení chleba se účastní všechny děti. Ráno zadělají 

společně s učitelkou těsto. Vypracování má na starosti učitelka, děti vypracovávají za 

doprovodu písní nebo říkadel malé bochánky. Děti projdou celý proces pečení chleba i s 

předcházejícím mletím celozrnné mouky. Svými smysly zde zažijí působení elementů, jako jsou 

slunce, voda, země i vzduch. Podobným procesem přípravy pokrmu, při kterém může dítě 

zažívat uspokojení nad schopností soběstačnosti, je příprava müsli. Dítě na rozdíl od pečení 

chleba, kde zažívá živý proces přidávání, růstu a kvašení, potravu krájí, dělí a míchá různé 

druhy ovoce. Všechny tyto činnosti poskytují bohaté smyslové zážitky a jsou i zdrojem nových 

pracovních a sociálních návyků. 

Kreslení: Při kreslení užívají děti voskové pastely v blocích s širokou měkkou stopou na velkém 

formátu papíru. Dětské práce nehodnotíme a zpravidla nevystavujeme, jde o kreslení pro 

potěšení a ztvárnění prožitků. 

Modelování: Základním materiálem při modelování je včelí vosk. Při jeho zpracování si děti pěstují 

nejen jemnou motoriku, ale i trpělivost, neboť toto zpracování je zdlouhavější než práce s 

plastelínou. I zde je dána přednost před vysvětlováním nejprve vlastnímu zážitku dětí z práce 

dospělého, pravidlem při práci je postup od celku k jednotlivostem. 

Pohyb: Je kladen důraz především na volný, přirozený a vydatný pohyb na zahradě nebo na 

vycházkách.  

 

Zpěv zde není pojednán jako samostatná řízená činnost. Zpíváme při každé příležitosti, zpěv 

doprovází umělecké činnosti, pohádky, uvádí kreslení či pečení chleba, je přítomen i při ranních hrách, 

poledním odpočinku i při přesunech do šaten a na zahradu. Děti se tak písně učí spontánně neustálým 

nasloucháním. 

 

V prostoru tříd mohou děti využít nabídky dalších činností v koutcích aktivity, které si budou moci 

volit podle svých individuálních zájmů a potřeb. Z hlediska celkové výstavby dne a rytmu činností je 

žádoucí, aby byla zachována podmínka rovnováhy mezi volnou hrou dětí pro rozvoj jejich vlastní 

iniciativy a mezi společnou činností skupiny vedené učitelkou.  
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Průběh dne: 

 

7,00 – 9,10 - ranní hry a činnosti podle zájmu dětí, činnost dne 

Probíhá klidné převlékání bez stresu, přirozené učení společenským normám, posilování citových 

vazeb mezi dětmi, rodičem – učitelkou. Při volné hře je důležitá spontánní činnost podle vlastního 

přání, posilování pocitu „ kam patřím“, komunikace mezi dětmi a jejich sociální učení. Přirozeně 

ukončit hru – v klidu a důsledně uklidíme hračky, společně se rozhodujeme, co ponechat. 

 

9,15 - 9,40 - přivítání dne, ranní kruh 

V tuto dobu probíhá společná činnost zaměřená na posilování pocitu sounáležitosti, radosti, uvolnění, 

ohleduplnosti, smyslů, paměti, fantazie, sebedůvěry, sebevědomí a společného emocionálního 

prožitku… 

 

9,40 – 10,00- svačina 

Děti se přirozeně učí sebeobsluze a samostatnosti, hygienickým návykům. Respektujeme individuální 

chuť a tempo jídla. 

 

 

 

10,00 – 11,30 – pobyt venku  

Má relaxační i poznávací charakter – snažíme se o uspokojení potřeby volného pohybu, vycházky 

s pozorováním okolí a jeho proměn. Prožívání proměn zahrady v různých ročních obdobích, 

navazování vztahu k přírodě a zemi vlastní pomocí při práci na zahradě (sázení, pletí, zalévání, hrabání 

listí apod.)  

 

11,45 - 12,00 - pohádka (vyprávěná nebo hraná) 

 

12,00 - 12,30 - oběd 

Probíhá přirozené učení hygienickým a společenským návykům při jídle, zacházení s příborem, 

vedeme děti k samostatnosti, k tomu, aby si dokázaly zvolit velikost porce, komunikovaly s kuchařkou, 

dbaly na čistotu při stolování a klid při jídle 

 

12,45 - 14,30 - odpolední odpočinek 

Samostatné svlékání, oblékání, přikrytí. Děti zažívají kontakt s uměleckým přednesem a živým slovem. 

Jsou vedeny k odpočinku, nemusí spát. Důležité je však i pěstování ohledu na mladší a pravidelné 

„spáče“. 

 

14,30 - 17,00 - svačina, volná hra 

Pro děti je možností dokončit hru, pustit se do úklidu. Prožívají přivítání se s rodičem, uklidí po sobě 

hračky, vedeme je k respektování rozhodnutí rodiče. S učitelkou se loučí podáním ruky.  
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7. Evaluační systém 
 

Předmětem hodnocení činnosti naší mateřské školy jsou především tyto oblasti: 

a. Jak jsou naplňovány potřeby našich dětí (potřeba náležitého přísunu podnětů zvenčí, smysluplného světa, 

potřeba životní jistoty, vlastní společenské hodnoty a potřeba otevřené budoucnosti)? 

b. Jak jsou naplňovány cíle výchovně vzdělávacího působení v naší MŠ (vytváření bezpečného a láskyplného 

prostoru plného podnětů pro rozvoj tvořivosti dětí a jejich trvalé radosti ze života, poskytování  

vhodných vzorů k napodobování, umožnění rozvoje tvůrčí fantazie prostřednictvím volné hry, 

rozvíjení schopnosti soucitu, spolupráce, sdílení a sociální sounáležitosti a rozvíjení sebevědomí, 

sebedůvěry, sebeúcty a kladného sebehodnocení dětí). 

c. Sledování vzdělávacích pokroků dětí 

Probíhá dvakrát ročně formou pozorování, ze kterého se pořizuje zápis do tzv. portfolia dítěte. 

Zohledňuje se postavení dítěte v kolektivu, zapojování se do činností, jeho osobní preference, vývoj 

řeči a jemné, hrubé motoriky, smyslové vnímání. 

d. Jaká je kvalita sociálních vztahů v prostředí naší MŠ (spolupráce s rodiči, komunikace v kolegiu 

pracovníků, rozložení a naplňování kompetencí jednotlivých členů kolegia, komunikace s veřejností, 

komunikace se zřizovatelem)?  

e. Hospodaření MŠ  

 

Prostředky evaluace: 

Hodnocení činnosti naší MŠ probíhá především formou provozně pedagogických porad – 

pracovních kolegií v dvoutýdenním rytmu. Těchto porad se všichni přítomní účastní jako rovnoprávní 

partneři. Jejich předmětem jsou veškeré otázky pedagogické práce a rozvoje školy. Konference je 

členěna na část studijní, pedagogickou a správně-organizační.  

Studijní část je věnována rozpracování poznatků o člověku a s tím souvisejícím otázkám 

didaktiky a metodiky.  

V pedagogické části porad jsou na programu zprávy o probíhajících výchovně vzdělávacích 

činnostech a chystaných slavnostech. V této části též probíhají pravidelně společné rozhovory o 

jednotlivých dětech. Všichni přítomní tak vytvářejí společný obraz o daném dítěti a jeho schopnostech 

či problémech. O těchto rozhovorech jsou vedeny zápisy v knize pedagogických porad. Učitelky si 

následně samy vytváří portfolia jednotlivých dětí ze třídy.  

Hodnocení přímého pedagogického působení v jednotlivých skupinách dětí je prováděno 

formou hospitací ředitelky. O hospitacích i o společných poradách jsou vedeny písemné záznamy.  

Ve správně – organizační části projednáváme různé otázky organizace života mateřské školy i 

jejího správního a technického provozu. Porady jsou tak účinným orgánem pro vzájemné poznávání a 

uvědomování si spoluodpovědnosti každého jedince za chod celého organismu školy. Rozhodování 

v pedagogických a organizačních otázkách jsou výsledkem společného konsensu. Odpovědnost za 

správní oblast a hospodaření nese ředitelka MŠ. Tento způsob spolupráce přispívá k vědomému 
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postoji každého k projednávané otázce, k vnímání a respektování názorů ostatních, a k vytváření 

rovnoprávného společenství.  

 

 

Časový plán evaluační činnosti: 

 

- září: srozumitelnost Školního programu, vhodnost a přiměřenost podmínek 

Forma: diskuse – pedagogická porada, písemný záznam 

 

- leden: kvalita práce pedagoga, spolupráce dospělých – pololetní analýza  

Forma: pedagogická porada – diskuse, záznam 

 

- červen: zpětná vazba – zpracování hodnotící zprávy 

 

 

 Vyhodnocení rizik aneb Co nemůžeme plně zajistit a ovlivnit ?  

 

Omezený provoz a uzavření MŠ při hlavních školních prázdninách  

- nutnost v době letních prázdnin provést ve třídách postupně malování, opravy, generální úklid 

- nutnost čerpání dovolených zaměstnanců 

Nemocnost dětí 

- v dětských kolektivech se snadněji přenáší onemocnění a zejména malé děti mají 

nedostatečné množství protilátek a menší imunitu, často přicházejí oslabené po nemoci a 

snadno se nakazí opět  

Řádné usušení bot a oděvů dětí při promáčení v zimě a při deštivém počasí  

- na procházky se chodí za každého počasí, a pokud mají děti mokré věci, převlékají se v MŠ 

do suchého oblečení. Mokré věci dáváme k radiátorům, ale kapacitně je to nedostačující.  

Děti odmítají jíst některá jídla, jdou domů „hladové“ 

- děti přicházejí z domova s různými stravovacími návyky. V mateřské škole jim nabízíme 

velmi chutná, rozmanitá, zdravá a pestrá jídla. Protože však na ně děti nejsou někdy zvyklé, 

mohou je odmítat. Násilím děti do jídla nenutíme. Postupně se přizpůsobují.  

Nesprávnou výslovnost dítěte 

- v mateřské škole poskytneme dětem správný řečový vzor. Ale k nápravě je potřeba 

každodenní časté krátkodobé cvičení podle pokynů specialisty – logopeda v tichém a klidném 

prostředí. Je potřeba pečovat o správné řečové vzory a pozitivní přijímající prostředí 

každodenně především doma v rodině. 

 

 

 

 

 

Ve Slatiňanech dne 1. 9. 2011                                       Mgr. Karolína Lomičková 

                                                                                      ředitelka MŠ             


