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1 Úvodní ustanovení 

  

1. Školní vzdělávací program je zpracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb.,  

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále 

„školský zákon“) v platném znění, s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním 

vzdělávání, v platném znění a s dalšími souvisejícími právním předpisy. Školní 

vzdělávací program byl vytvořen na základě RVP PV v úplném znění k 1.1.2018, 

v souladu s Opatřením ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění 

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č. j.: MSMT-38628/2016-1 

a dále s Opatřením ministra školství, mládeže  a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový 

vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č. j.: MSMT-34790/2017-1.   

  

2. Na tvorbě školního vzdělávacího programu (dále „ŠVP“) se podíleli všichni pedagogičtí 

pracovníci i další zaměstnanci mateřské školy a byl projednán na pedagogické radě. 

ŠVP zpracovala zástupkyně ředitele školy Mgr. Aneta Burešová. 

  

3. ŠVP pro předškolní vzdělávání je součástí povinné školní dokumentace mateřské školy, 

je veřejně přístupný v mateřské škole a na internetových stránkách Základní školy 

a mateřské školy Lázně Bohdaneč (Obsah vzdělávací nabídky). Dokument je platný od 

dne 1.9. 2018. 
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2 Identifikační údaje 

2.1 Název ŠVP: Od jara do zimy 

Vzdělávací program:  Školní vzdělávací program pro  předškolní     

vzdělávání                                         

 

Motivační název:     Od jara do zimy 

 

2.2 Údaje o škole 

Název školy:      Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč 

Adresa školy:      Masarykovo nám. 108, 53341 Lázně Bohdaneč 

Adresa pracoviště mateřské školy:   Dr. Tyrše 550,  533 41 Lázně Bohdaneč 

Ředitel školy:      Mgr.,Bc. Jan Ľuptovský 

Zástupkyně ředitele školy pro MŠ:   Mgr. Aneta Burešová 

 

E-mail MŠ:      buresova.aneta@skolalb.cz 

Telefon MŠ:      774753921, 774753922 

Internetové stránky:     www.skolalb.cz/ms/ 

IČO :       725 63575 

Právní forma:     příspěvková organizace 

 

Kapacita mateřské školy:   103 dětí ve čtyřech třídách 

2.3 Zřizovatel: Město Lázně Bohdaneč 

Adresa: Masarykovo náměstí  1, Lázně Bohdaneč 

2.4 Platnost dokumentu 

Platnost od 1.1.2018 

Aktualizace k 1.9.2021 

Projednáno na pedagogické radě: 25.8.2021 

  

Čj. 92/2018 

   

 

     

Mgr.,Bc. Jan Ľuptovský    razítko školy 

ředitel školy 
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3 Charakteristika školy 

3.1 Základní údaje 

Umístění školy:   v širším centru města, v klidové zóně 

Druh provozu:   celodenní 

Velikost školy:   kapacita  103 dětí ve 4 třídách 

Počet budov:    4 

Venkovní areál:  oplocený komplex budov propojených spojovací chodbou, 

zahrada s herními prvky a vzrostlou zelení 

3.2 Dlouhodobý plán školy 

 V současné době máme 4 třídy. Třídy jsou částečně heterogenní. Děti jsou přijímány na 

třídu, ve které se vzdělávají po celou dobu docházky do mateřské školy. Jedna třída je stabilně 

určena dětem s odkladem povinné školní docházky a dětem poslední rok před zápisem do 

základní školy, které nastoupily do mateřské školy v pozdějším věku. Třídy nemají speciálně 

zaměřený vzdělávací program, všechny pracují podle jednoho ŠVP ,,Od jara do zimy“. Třídní 

vzdělávací programy si zpracovávají učitelky dle aktuální situace (aktuální témata, potřeby 

a schopnosti dětí). Pro děti  je potřebné doplnit herní prvky na některé části zahrady a upravit 

zpevněné plochy, vybudovat nové. V jednání se zřizovatelem je také zateplení všech budov 

mateřské školy a oprava střechy. Výhledově zajistit v celém areálu mateřské školy  připojení na 

internet a  pořídit   notebooky pro  učitelky  pro získávání informací, didaktických materiálů 

i pro zpracovávání dokumentace školy, pracovních listů apod. Do kanceláře a ředitelny pořídit 

nové vybavení ICT, včetně barevné kopírky i na větší formáty papíru. 

3.3 Podmínky vzdělávání 

3.3.1 Věcné ( materiální ) podmínky 

Škola má dostatečně velké prostory. Nábytek i ostatní vybavení je přizpůsobeno 

antropometrickým požadavkům. Vybavení hračkami, pomůckami, náčiním, materiály 

a doplňky odpovídá počtu dětí i jejich věku. Ve všech třídách je funkční nábytek, dostatečné 

množství hraček, pomůcek, které se průběžně obměňují, doplňují. Většina hraček a pomůcek je 

umístěna tak, aby byla pro děti snadno dostupná. Prostory interiéru jsou z velké části vyzdobeny 

dětskými výtvarnými dílky. Zahrada svým vybavením umožňuje rozmanité pohybové a další 

aktivity. Každá třída má vlastní část zahrady. 

Na zahradě  kromě herních prvků a pískovišť je také mlhoviště a dopravní minihřiště. Všechny 



Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání „Od jara do zimy“ 6 

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

platných předpisů. Mateřská škola je umístěna ve čtyřech budovách, propojených spojovací 

chodbou. Každá třída má vlastní hernu, třídu, sociální zázemí, šatnu, výdejnu jídla s kuchyňkou. 

Mateřská škola je vybavena keramickou pecí a zázemím pro tvoření z  keramiky. V jednom 

pavilonu mateřské školy je umístěna třída na zájmové aktivity vybavena pomůckami pro výuku 

hry na flétnu a angličtiny. V této místnosti je naplánováno pracovní místo pro učitelky (PC + 

kopírka). 

 

3.3.2 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. Školní řád, Organizace dne, Provozní řád školy a ŠJ 

přispívají k zajištění vyváženosti. 

•  spontánních a řízených činností 

•   rušných a relaxačních chvilek 

•  dostatek času pro pobyt venku 

•  dodržování intervalu mezi jídly 

Svačiny probíhají dopoledne na třídě  v jednotném čase, v rámci školy v časovém rozmezí 

30 minut. Pokud se učitelky rozhodnou podávat svačinu průběžně během ranních činností, je 

to možné. Odpolední svačiny na třídách probíhají postupně jak děti končí polední klid. Pitný 

režim zajištěn po celý den. Stolování probíhá z velké části sebeobslužně s přihlédnutím 

k věkovým, bezpečnostním a hygienickým požadavkům. Děti nejsou do jídla nuceny, je 

respektována individuální potřeba. Snažíme se vést děti k tomu, aby jídlo, které jim je 

předloženo aspoň ochutnaly a aby měly k jídlu a práci, která za jeho přípravou stojí, patřičnou 

úctu. Vyžaduje-li zdravotní stav dítěte speciální stravu, vychází škola rodině (po dohodě 

s vedoucí ŠJ ) maximálně vstříc.Při přípravě stravy postupuje vedoucí ŠJ podle platných 

vyhlášek MŠMT a MZ Skladba jídla je vyvážená, plnohodnotná. 

3.3.3 Psychosociální podmínky. 

• Děti mají rovnocenné postavení.  

• Volnost a osobní svoboda dětí je vyvážena potřebným řádem. 

• Vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě dítěte a jeho potřebám. 
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• Možnost postupné adaptace nově příchozím dětem. 

• Respektování potřeb dětí -  děti nejsou neúměrně zatěžovány, či neurotizovány 

spěchem a chvatem. 

• Pravidla soužití n a třídách jsou nastavena. 

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

Pedagogický styl počítá s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním dítěte. 

Pedagog se vyhýbá negativním slovním komentářům, nenásilně ovlivňuje prosociální 

vztahy (prevence šikany). 

 

Příjemné klima školy – přátelské ovzduší, důvěra, bezpečí jsou základem pro spokojenost dětí 

a dospělých. Při práci s dětmi se řídíme těmito zásadami: 

• postupná adaptace nových dětí dle jejich individuálních potřeb (viz. Adaptační program) 

• organizace dne (předcházet stres. situacím, vyváženost řízených a spontánních činností, 

• pružně reagovat na neplánované situace, respektování biorytmů) 

• vedení dětí k samostatnosti, možnost seberealizace v průběhu celého dne 

 

Respektování rozdílných potřeb a možností dětí v průběhu celého dne: 

• laskavý, vstřícný, podporující přístup učitelů,  

• posilovat pozitivní  přijímání sebe sama,  

• možnost vyjádření svého názoru, svobodná volba v jednání 

• být připraven nést důsledky svého počínání (vést k sebehodnocení),  

• rozdílná potřeba spánku - nespícím dětem je  nabídnuta náhradní klidná činnost, 

chránit soukromí dítěte při biologické potřebě       

 

Stavět na vnitřní motivaci, volit takové způsoby práce, které jsou pro děti přirozené, vhodné 

(hra, prožitkové učení, pozorování, rozhovor, objevování, naslouchání, smyslové vnímání atd.). 

Dítě má právo nezúčastnit se nabízené činnosti. 

• dodržování osnovy pro bezpečnost dětí 

• dodržování společně vytvořených pravidel soužití 
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4 Organizace provozu školy 

• 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. 

• je dbáno na osobní soukromí dětí. 

• plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí. 

Pro realizaci plánovaných činností jsou vytvářeny vhodné materiální podmínky. Nejsou 

překračovány stanovené počty dětí ve třídě, spojování tříd je maximálně omezeno. Pro pocit 

bezpečí, spokojenosti dětí a zaměstnanců školy je velmi důležité zajistit organizační chod školy 

tak, aby byl zachován potřebný řád, pravidelnost a zároveň možnost pružně reagovat na 

nečekané situace. 

Zásadní organizační pokyny jsou uvedeny v těchto dokumentech: 

• organizační řád školy 

• organizace dne jednotlivých tříd 

• informační systém 

• školní řád 

• adaptační program 

• systém vzájemné zastupitelnosti 

• rozpis pracovní doby všech zaměstnanců 

• provozní řád 

 

Orientační režim dne (h): 

 

6:30 – 9:30  hry, edukační činnosti s plněním třídního vzdělávacího programu, 

svačina 

9:30 - 11:45  pobyt venku 

12 – 12:30  oběd – dle organizace výdeje v jednotlivých třídách 

12:30 – 14:30  odpolední odpočinek, svačina 

14:30 – 17:00  edukace venku nebo ve třídě 
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4.1 Řízení mateřské školy 

• povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny. 

• je vytvořen funkční informační systém. 

• při vedení zaměstnanců ředitel zapojuje spolupracovníky do řízení. 

• ředitel vyhodnocuje práci všech zaměstnanců. 

• pedagogický sbor pracuje jako tým. 

• plánování pedagogické práce a chodu mateřské školy je funkční. 

• ředitel vychází z analýzy a využívá zpětné vazby. 

• zástupkyně ředitele pro mateřskou školu vypracovává školní vzdělávací program ve 

spolupráci s ostatními pedagogy.  

• mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem a dalšími organizacemi v místě. 

• řízení je založeno na demokratických principech – otevřenosti, informovanosti, 

tvořivé diskusi, týmové práci. 

• informační systém uvnitř školy se uskutečňuje ústní formou, písemnou, místními 

telefony, elektronickou poštou, formou pravidelných porad. 

• vnější informační systém je zajišťován vedením školy a vedoucí šj v době 

úředních hodin. 

V kontaktu s rodiči jsou informace předávány učitelkami a provozními pracovnicemi 

osobně, formou konzultací, na třídních schůzkách, , akcích školy, webu apod. (viz Informační 

systém) 

Při plánování výchovně vzdělávací práce vycházíme vždy z analýzy předešlého období. ŠVP 

dává příležitost všem zaměstnancům i rodičům podílet se na jeho realizaci. 

4.2 Hodnocení zaměstnanců 

Kvalita práce zaměstnanců je pravidelně kontrolována a hodnocena a výsledky tvoří 

podklad pro stanovení cílů u jednotlivých pracovníků , pro celkové hodnocení pracovníka, pro 

odměňování. Vymezení pravomocí a povinností pedagogů, provozních pracovníků je dána 

těmito vnitřními předpisy: 

• systém vzájemné zastupitelnosti  

• organizační řád školy  

• školní řád  

• osobní úkoly pedagogů a provozních pracovníků  

• pracovní řád  
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• pracovní náplně  

• provozní řád  

• vnitřní platový předpis  

• vnitřní předpis 

4.3 Personální zajištění 

 V mateřské škole pracuje 10 pedagogů s kvalifikací pro práci učitelky mateřské škole. Učitelky 

mají úvazek 100%, tj. 31 hodin týdně přímé pedagogické činnosti. Přímá pedagogická činnost 

je rozpsána do 14 denních cyklů (ranní a odpolední směna). Zástupkyně ředitele má úvazek 100% 

- 20 hodin úvazek přímé pedagogické činnosti. Rozpis pracovní doby (přímé a nepřímé) je 

založen u ředitele školy. 

• jedna učitelka s úvazkem 8 přímé pedagogické práce  hodin týdně. 

• jeden asistent pedagoga s úvazkem 30 hodin týdně. 

• jeden školní asistent – pedagogická podpora mš – šablony, s úvazkem  10 hodin týdně. 

• služby pedagogů zajištují optimální pedagogickou péči. 

• specializované služby jsoudle možností  zajišťovány odborníky ( logopedie). 

• pedagogové mají předepsanou odbornou kvalifikaci.  pedagogický sbor funguje na 

základě jasně vymezených pravidel. 

• pedagogové se průběžně sebevzdělávají. 

• pedagogové se chovají profesionálně. 

• pracovní smlouvy, pracovní náplně, platové výměry a ostatní personální dokumentace 

je vedena podle platných předpisů. 

• pro kvalitu naší práce, další profesní růst je nezbytností zapojení do dvpp, kterému je 

věnována patřičná pozornost. 

• povinností každého pedagoga je sledovat nové trendy v předškolní oblasti 

a poznatky praktikovat v praxi. 

• vedení školy podporuje zájem pedagogů o terciální vzdělávání. 

• zaměření dvpp je stanoveno dle potřeb školy a učitelů  na školní rok. 

4.4 Spolupráce s dalšími institucemi a organizacemi 

• mateřské školy v okolí 

• obec/město 

• Klub rodičů rodičů a přátel školy 
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• školské poradenské zařízení 

• školní psycholog v ZŠ 

• výchovný poradce v ZŠ 

• základní umělecké školy 

• spolupráce se zřizovatelem 

• Skifanatic Hlinsko – lyžování, bruslení 

• Plavecká škola Pardubice – plavání 

 

Město Lázně Bohdaneč zajišťuje finanční krytí rozpočtu školy, jehož návrh předkládá 

ředitel školy na základě analýzy předešlého roku. Jde především o úhradu neinvestičních 

nákladů. Rozpočet schvaluje zastupitelstvo. Spolupráce je na dobré úrovni, při vzniklých 

těžkostech je oboustranná snaha najít optimální řešení. Představitelé obce jsou zváni na 

významné akce školy. 

 

Spolupráce s dalšími institucemi 

Spolupráce s Klubem rodičů při mateřské škole. Pomáhá školce se zabezpečováním akcí pro 

děti,  pravidelně probíhají schůzky s vedením školy - společné plánování akcí. 

 

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. 

• Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole. 

• Pedagogové pravidelně informují rodiče o individuálních pokrocích dítěte. 

Pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost. 

• Mateřská škola nabízí rodičům poradenský servis i nejrůznější osvětové aktivity. 

 

Spoluúčast rodičů 

Jedinečným partnerem školy jsou rodiče. Obě strany mají společný zájem, a tím je 

harmonický vývoj a spokojenost dětí. Základním krokem při navazování komunikace je ochota 

stavět spolupráci na vzájemné odpovědnosti, otevřenosti, partnerství, aktivní spolupráci. 

Součástí ŠVP je projekt spolupráce s rodinou a projekt spolupráce  s rodinou pro děti s OŠD. 
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Projekt spolupráce s rodinou 

Komunikace mezi rodinou  a školou napomáhá budování vzájemného pochopení a zabezpečuje 

větší shodu ve výchově a vzdělávání dítěte. 

Osobní kontakt učiteles rodinou 

• první  návštěva ve škole ( adaptační týden) 

• orientační setkání ( rodiče se seznamují s učitelkami, švp, vyměňují si informace o dítěti) 

• čas příchodu a odchodu dítěte  ze školy ( komunikace s rodiči během přívádění 

a odvádění dětí z mš) 

• telefonické rozhovory ( využívá se v situacích, které vyžadují rychlé řešení) 

• schůzky rodičů ve škole ( rodiče jsou seznámeni s veřejnými dokumnety školy, plánují 

se společné akce) 

• společné akce rodičů a školy ( zahradní slavnosti, vystoupení dětí pro rodiče – závěr 

školního roku, výlety) 

• vzdělávací akce pro rodiče ve škole ( nabídka odborné literatury, besídky, odborné 

besedy) 

 

Písemné formy komunikace učitele s rodinou 

• Informační nástěnky ( aktuální program, schůzky, výstava prací dětí, poděkování, 

fotografie z akcí) 

• Internetové stránky ( informace pro veřejnost a rodiče) 

• Zpravodaj – příspěvky ( informace o aktuálním dění, hodnocení akcí, které již proběhly) 

• SMS zprávy ( omluvy, rychlá sdělení) 

 

Účast rodin ve třídě 

• Rodič  - pozorovatel ( při krátkých vstupech do třídy, nebo na pozvání či požádání 

učitelky – vyžaduje – li to situace) 

• Rodič – pomocník ( asistence při aktivitách, účast na brigádách školy, zajištění 

exkurzí , pomoc s výrobou pomůcek) 
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Projekt spolupráce s rodinou pro děti s OPŠD 

Odložení školní docházky je nejstarší a nejčastější varianta pedagogicko – 

psychologické intervence před vstupem do školy. Doba odkladu školní docházky by měla být 

využita především ke stimulaci ve vývoji dítěte a získaný rok navíc je potřeba pro doplnění ne 

zcela rozvinutých schopností. OPŠD se osvědčuje především u dětí s pomalejším nebo 

disproporčním typem vývoje. U dětí s komplikovanější školní připraveností je většinou třeba 

kombinovat různé varianty stimulace osobního vývoje dítěte. MŠ tady plní nezastupitelnou 

úlohu. Stimulační programy ve školce se zaměřují na posílení školní připravenosti a na celkový 

rozvoj dítěte. 

 

Stimulační programy 

• Spolupráce pedagoga s rodiči dítěte 

Probíhá denně při příchodu a odchodu dítěte ze školky. Rozhovor informuje rodiče 

o úspěšnosti dítěte ve školce. 

• Metoda dobrého startu (MDS) 

Probíhá denně ve výchovně vzdělávacím procesu. Stimuluje u dítěte všechny oblasti, 

které jsou důležité pro vstup do školy. Je velmi vhodná pro děti s OŠD. Podporuje rozvoj 

řeči, zrakového vnímání, hrubé a jemné motoriky, vnímání rytmu. 

 

Partnerské vztahy, spolupráci s rodiči budujeme postupně. Vyžaduje to čas, úsilí, vzájemnou 

důvěru, ochotu najít společnou řeč. Víme, že je to náročné, ale nevzdáváme se. 
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5 Vzdělávání  dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 

Mateřská škola realizuje podpůrná opatření pro děti se speciálními vzdělávacími 

potřebami v souladu s §16 Školského zákona. Podpůrná opatření jsou podle organizační, 

finanční a materiální náročnosti členěny do 5 stupňů. Podpůrné opatření 1. stupně realizuje 

mateřská škole i bez doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ), na základě plánu 

pedagogické podpory (PLPP). Podpůrná opatření 2. – 5. stupně realizuje pouze s doporučením 

ŠPZ. Od 1.2.2020 pracuje na třídě asistent pedagoga. 

 

Pojetí vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními 

Naplňování záměrů a cílů předškolního vzdělávání mateřské školy jsou v případě 

vzdělávání dětí se speciálními potřebami přizpůsobeny tak, aby maximálně vyhovovalo 

potřebám  i možnostem těchto dětí. Snahou všech zúčastněných je vytvářet optimální podmínky 

k rozvoji osobnosti  dítěte se speciálními potřebami, jeho učení, komunikace s ostatními, aby 

dosáhlo  k co největší samostatnosti. Při plánování a realizaci vzdělávání dětí s přiznanými 

podpůrnými opatřeními mají učitelky na zřeteli, že jednotlivé děti se ve svých individuálních 

vzdělávacích možnostech a potřebách liší. Účelem podpory těchto dětí je plné zapojení 

a využití vzdělávacího potenciálu každého s ohledem na jeho možnosti a schopnosti a zahrnutí 

podpůrných opatření (opatření 1. stupně stanoví mateřská škola, od 2. stupně jsou podpůrná 

opatření stanovená ŠPZ po projednání s mateřskou školou a zákonným zástupcem dítěte).  

Závazný rámec a organizační zabezpečení vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými 

opatřeními 1. stupně je školou zpracovaný Plán pedagogické podpory (PLPP) a v případě 

potřeby pro děti od 2. stupně podpory  škola zpracuje  na základě doporučení ŠPZ Individuální 

vzdělávací plán (IVP). Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami učitelky 

i ostatní pracovníci, kteří se podílejí na péči o ně  a jejich vzdělávání, volí vhodné metody 

a prostředky, které jsou v souladu s přiznanými podpůrnými opatřeními, uplatňují vysoce 

profesionální postoj a přístup k dítěti. Všichni zúčastnění vytvářejí podmínky pro pozitivní 

přijetí dětí se speciálními potřebami v komunitě mateřské školy. V souvislosti s tím pedagogové 

navazují úzkou spolupráci s rodiči všech dětí, citlivě s nimi komunikují a předávají potřebné 

informace. Učitelky spolupracují s dalšími odborníky, využívají služeb školských 

poradenských zařízení, sdílí zkušenosti s kolegy (i z jiných školských zařízení), vzdělávají se 

v oblastech zdravotních postižení i sociálních znevýhodnění. 
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Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními v mateřské škole 

Škola identifikuje speciální vzdělávací potřeby (učitelky důsledně vedou portfolia dětí 

a pedagogickou diagnostiku, do konce října   identifikují odchylky ve výkonech, chování, 

projevech dětí, o zjištěných skutečnostech pohovoří s rodiči  dítěte a zároveň oznámí tuto 

skutečnost řediteli školy – zástupkyni ředitele). Učitelky navrhují podpůrná opatření , vypracují 

Plán pedagogické podpory (PLPP) . 

Plán pedagogické podpory obsahuje: 

• charakteristiku dítěte (silné, slabé stránky, popis jeho obtíží, případně sociálně-

pedagogickou diagnostiku, aktuální zdravotní stav dítěte, další okolnosti ovlivňující 

nastavení podpory), 

• stanovení cílů rozvoje dítěte, podpůrná opatření v mateřské škole, specifikaci úprav 

metod práce s dítětem, organizaci jeho vzdělávání, kritéria hodnocení dítěte, pomůcky, 

požadavky na organizaci práce učitelek, podpůrná opatření v rámci domácí přípravy (po 

dohodě s rodiči), podpůrná opatření jiného druhu (respektování zdravotního stavu dítěte, 

rodinné situace, vztahových problémů, postavení dítěte ve třídě) 

 

Způsoby a termíny vyhodnocení účinnosti PLPP 

Následně  je po dobu 3 měsíců realizován PPLP.  Učitelky vyhodnotí jeho účinnost, 

pokud je zjištěno, že podpůrná opatření stačí k naplnění vzdělávacích potřeb dítěte, jsou 

podpůrná opatření realizována po dobu, kdy jsou efektivní v dosahování stanovených cílů 

rozvoje dítěte, pokud je zjištěno, že opatření nestačí a u dítěte nenastalo očekávané zlepšení ve 

výkonech (chování, projevech…) zákonný zástupce dítěte na základě sdělení školy kontaktuje 

Školské poradenské zařízení (ŠPZ). Škola pro účel diagnostiky dítěte v ŠPZ vypracuje zprávu 

o již poskytnuté pedagogické podpoře, ve které uvede, jaký problém ve vzdělávání dítěte nastal, 

jaká podpůrná opatření byla uplatňována, jak jsou vyhodnocena. ŠPZ provede diagnostiku 

dítěte, a na jejím základě stanoví, zda je v kompetenci školy pokračovat v podpůrném opatření 

1. stupně (zařízením mohou být navržena i jiná opatření 1. stupně), nebo zda jsou speciální 

potřeby dítěte natolik závažná, že je třeba využít podpůrná opatření vyššího stupně podpory, 

pak se stává dítě klientem ŠPZ.  Pokud ŠPZ přizná dítěti podpůrné opatření 2. - 5. stupně jsou 

školou dítěti poskytována, vždy však s předchozím písemným informovaným  souhlasem 

zákonného zástupce dítěte. Individuální vzdělávací plán (IVP) škola  zpracovává zpravidla pro 

dítě, které má speciální vzdělávací potřeby a je vzděláváno formou individuální integrace. 

Podkladem pro zpracování IVP je: doporučení ŠPZ, žádost zákonného zástupce dítěte,  nebo 
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rozhodnutí ředitelky školy. IVP je zpracováván bez odkladu, nejpozději do 1 měsíce po 

obdržení doporučení a žádosti zákonného zástupce dítěte. IVP vypracovávají učitelky, za jeho 

vypracování zodpovídá ředitelka školy. Platnost IVP stvrzují podpisy učitelky, ředitelka školy, 

pracovník ŠPZ a zákonný zástupce dítěte. Na základě písemného informovaného souhlasu 

zákonného zástupce dítěte je vzdělávání dítěte poskytováno podle IVP. 

IVP obsahuje údaje o skladbě druhů, stupňů podpůrných opatření, identifikační údaje dítěte, 

informace o úpravách obsahu vzdělávání dítěte, časovém a obsahovém rozvržení vzdělávání, 

úpravách metod, forem vzdělávání a hodnocení dítěte, případné úpravy výstupů ve vzdělávání 

dítěte, údaje o pedagogických pracovnících podílejících se na vzdělávání dítěte, je zde uvedeno 

jméno pedagogického pracovníka ŠPZ, se kterým škola spolupracuje. 

 

Podmínky vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními 

Mateřská škola zajistí pro úspěšné vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními 

podmínky s ohledem na jejich vývojová a osobnostní specifika (v oblasti věcného prostředí, 

životosprávy, psychosociálního klimatu, organizace vzdělávání, personálního a pedagogického 

zajištění, spolupráce mateřské školy s rodinou). Učitelky diferencují a individualizují 

vzdělávací proces při plánování a organizaci činností, volbě obsahu, metod i forem vzdělávání, 

realizují stanovená podpůrná opatření. Učitelky spolupracují se zákonnými zástupci dětí, 

školským poradenským zařízením a dalšími odborníky mimo oblast školství.  Škola zajistí 

případné snížení počtu dětí ve třídě  a případnou přítomnost asistenta pedagoga v souladu 

a možnostmi  platné legislativy. 

 

Jazyková příprava dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka (dále také děti – cizinci). 

Děti-cizinci a děti, které pocházejí z jiného jazykového a kulturního prostředí, potřebují 

podporu učitele mateřské školy při osvojování českého jazyka. Mateřská škola vytváří 

podmínky k maximálnímu využití potenciálu každého dítěte s nedostatečnou znalostí českého 

jazyka s ohledem na jeho individuální možnosti.  Zapojili jsme se do podpory nabízené NPI pro 

vzdělávání dětí –cizinců v časové dotaci  50h, rozložené do 1 kalendářního měsíce. MŠ pracuje 

systematicky s dětmi – cizinci od nejútlejšího věku s důrazem na intenzivní přípravu 

v povinném PV – příprava na vstupu do ZŠ. Mš aktivně spolupracuje s rodiči, podporuje rozvoj 

znalosti češtiny i v domácím prostředí, nabízí konzultace ohledně OPŠD. Mš poskytuje 

jazykovou podporu v rámci všech běžných činností, využívá sociálních kontaktů mezi dětmi 

a dospělými ve školce. Mš využívá dostupné PC vybavení. Dětem je poskytována individuální 

péče tak, aby zároveň nebyly nadměrně vyčleňovány ze skupiny. Učitelky provádí 
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pedagogickou diagnostiku se zaměřením na zjištění úrovně znalosti Čj při vstupu do Mš, děti – 

cizince zařazujeme do 1. stupně PO, učitelky následně vytváří PLPP, které průběžně 

vyhodnocují, zaznamenávají pokroky, stanovují další dílčí vzdělávací cíle. Učitelky během 

docházky zakládají dítěti do portfolií pracovní listy a materiály související s rozvíjením znalosti 

ČJ. V případě potřeby učitelky doporučí spolupráci se ŠPZ. Mš využívá v případě potřeby 

spolupráce s organizacemi pro cizince (Most pro lidská práva). Učitelky využívají podpůrné 

metodické materiály pro práci s dětmi – cizinci, aktivně vyhledávají vhodné pomůcky, literaturu, 

samy pomůcky vytváří s ohledem na individuální potřeby jednotlivých dětí. Učitelky se 

seznamují s jazykem a kulturou zemí, ze kterých děti-cizinci pocházejí, respektují přiměřené 

rozdíly vyplývající z kulturní odlišnosti. Přiměřeným způsobem seznamují ostatní děti 

s kulturou a jazykem dětí – cizinců (půjčují si knihy od rodičů dětí, předměty typické pro danou 

zem atd.) Učitelky se dále vzdělávají v oblasti vzdělávání dětí s nedostatečnou znalostí češtiny. 

Mš spolupracuje se základní školou, nabízí různé způsoby zvyšování sociálních kontaktů 

s ostatními dětmi. V případě vyššího počtu dětí – cizinců zřizuje ředitel školy skupinu pro 

jazykovou přípravu v souladu s § 1e vyhl.č.14/2005, o předškolním vzdělávání, v platném 

znění. Hlavní cílovou skupinou pro poskytování jazykové přípravy jsou děti-cizinci v PV bez 

ohledu na jejich délku pobytu v ČR. Výhledově budeme dále podporovat vzdělávání pedagogů 

v této oblasti, k zajištění péče o tyto děti využívat pedagogické podpory –asistent pedagoga 

a školní asistent. Ve vzdělávání využívat ICT  - hledat další vhodné programy pro rozvoj řeči, 

využívat metodiku MŠMT  ke vzdělávání cizinců. 

 

Vzdělávání nadaných dětí 

Učitelky po vypozorování mimořádných schopností a nadání dítěte  povedou na toto 

téma rozhovory s rodiči, doporučí vyšetření dítěte odborníkem v Pedagogicko – psychologické 

poradně .  Odborník poradny (ŠPZ) odborným testováním (testy inteligence, testy výkonu, 

kreativity, didaktické testy) stanový míru nadání dítěte a případně doporučí stupeň podpůrných 

opatření. Pokud zjištění vyžaduje vzdělávání dítěte  formu individuálního vzdělávacího plánu 

(IVP), poskytne ŠPZ škole potřebné podklady i metodickou pomoc. Podle přiznaného stupně 

podpory škola zajistí pro dítě odpovídající podmínky. 

 

Postup vzdělávání  s přiznanými podpůrnými opatřeními nebo podle IVP 

 Vzdělávání nadaného dítěte bude probíhat v běžné třídě, formou individuální integrace 

s využitím obohacujícího pedagogického přístupu, úzkou spoluprací s rodiči dítěte,  a v souladu 

s doporučeními ŠPZ.  V případě nadání v pohybových, či uměleckých oblastech bude školou 
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rodičům doporučován rozvoj dítěte v některých z uměleckých škol . Učitelky budou pro 

úspěšnost práce s nadaným dítětem  dodržovat pravidla: vstřícná komunikace, pozorné 

naslouchání, neautoritativní komunikace, vytvoření dostatečného prostoru pro seberealizaci, 

prezentaci a sebevyjádření, nerušit dítě, je-li zaujato činností, společně hodnotit, diskutovat, 

vybírat komplexnější činnosti, úkoly s možností různé obtížnosti, s možností spolupráce, 

nenutit dítě do činnosti, podporovat jeho aktivitu, předkládat podnětný materiál.  V podpoře 

rozvoje nadaného dítěte bude škola využívat podporu krajské sítě podpory nadání a to 

prostřednictvím Koordinátora podpory nadání při krajském pracovišti Národního institutu pro 

další vzdělávání (NIDV). Získávat informace k dané problematice bude též  např.  na 

www.talentovani.cz., www.mensa.cz/nadane-dite, www.nadanedite.cz . 
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5.1 Vzdělávání dětí mladších tří let 

Vzhledem k postupným změnám školské legislativy je budoucím záměrem naší školy  co 

nejlépe připravit a následně realizovat vzdělávání dětí, které dovršily při nástupu do mateřské 

školy věku dvou let (pokud budou do mateřské školy z důvodu poklesu počtu dětí starších 

v budoucnu přijímány). Podmínky je nutné připravitv oblasti personální (současné působení 2 

učitelek ve třídě -  zajištění této podmínky je závislé na navýšení normativu na dítě při snížení 

počtu dětí, dále průběžné vzdělávání učitelek v této oblasti),  v oblasti bezpečnosti (zajistit 

bezpečný pohyb v prostorách třídy i při pobytu venku, didaktické pomůcky a věcné zařízení 

odpovídající věku dětí (vhodné pro děti od dvou let), ošetřit požární rizika, podmínky v  oblasti 

životosprávy (osobní hygiena – přebalovací pulty,  pleny, atd., specifický režim dne -  např. 

zvýšená potřeba spánku), i v oblasti  metodiky. 

 

Ve výchově a vzdělávání  dětí mladších tří let se budou učitelky snažit o naplnění tří priorit: 

• Úzce spolupracovat s rodinou a vytvářet podmínky pro zajištění organické 

provázanosti režimu dvouletého dítěte v rodině i mateřské škole. 

•  Individuálně podporovat aktivitu dětí, zvídavost, snahu po objevování, ale zároveň 

je nepřetěžovat. 

• Vytvořit pevné základy pro postupné osamostatňování dítěte v oblasti sebeobsluhy 

a socializace směřující k rozvoji osobnosti.   

Učitelky se vyvarují nežádoucího poučování dětí, manipulativního jednání s dětmi 

a preferování zájmů dospělých nad zájmy dětí, naopak budou respektovat jejich specifické 

potřebya zájmy. 

 

Zajištění průběhu vzdělávání dětí od dvou do tří let 

Ve vzdělávání dětí mladších tří let převládají spontánní činnosti nad řízenými. Nejčastěji 

bude uplatňována individuální nebo skupinová forma činností. V plné míře akceptujeme 

vývojová specifika (individualizace a diferenciace). Při plánování vzdělávací nabídky pro děti 

mladší tří let vycházíme z jednoduchých principů: 

•  jednoduchost 

•  časová nenáročnost 

•  známé prostředí a nejbližší okolí 

•  smysluplnost a podnětnost 

•  dostatek prostoru a času pro volný pohyb a hru dítěte 
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Při vzdělávání dětí od dvou do tří let maximálně využíváme metody práce vhodné pro tuto 

věkovou kategorii: 

•  situační učení 

•  spontánní sociální učení (nápodoba) 

•  prožitkové učení 

•  učení hrou a činnostmi 

 

 

Režim dne ve třídě dvouletých dětí bude upraven s ohledem na potřeby dětí. Dobu 

stravování bude posunuta (každé jídlo cca o půl hodiny dříve než děti starší). Největší prostor 

bude věnován  volné hře dětí. Pro pobyt venku nejčastěji budeme využívat přilehlou zahradu, 

kde upravíme ve spolupráci se zřizovatelem část pro děti mladší tří let. V případě výrazně 

nepříznivého počasí budeme chodit s dětmi na krátkou procházku. Pro příchod dětí ve věku od 

dvou do tří let nebudeme mít  stanovenu pevnou hodinu, vždy se domlouvíme s rodiči 

individuálně, tak, aby dítěti nebyl pobyt v mateřské škole uměle prodlužován (to znamená, že 

pokud rodič pracuje od 9 hodin, může dítě vodit před 9. hodinou, nemusí být v mateřské škole 

již např. do 8 hodin). Přitom platí pravidla pro pravidelnost a včasné omlouvání nepřítomnosti 

dítěte. Děti  budou mít dostatek času na odpočinek, v případě, že spí, nejsou buzeny. 

5.2 Organizace vzdělávání 

Zápis k předškolnímu vzdělávání  probíhá v měsíci květnu (2.5-16.5). Termín podání 

žádostí a stanovení podmínek k  přjímání dětí k předškolnímu vzdělávání je určeno ředitelem 

školy po domluvě s zřizovatelem. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku 

zpravidla od  2 do  6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Kritéria pro přijetí stanovuje ředitel po 

dohodě se  zřizovatelem. K předškolnímu vzdělávání jsou  přijímány děti dle školského zákona. 

Děti jsou v případě volného místa přijímány i v průběhu školního roku. Na uvolněná místa se 

nevypisuje v průběhu roku samostatný zápis. 

Nárok na přednostní přijetí mají děti ze školského obvodu stanoveným zřizovatelem: 

• od 1.9.2017 děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrteho roku 

věku dítěte ( uplatněné při zápisu v květnu 2017) 

• od 1.9.2018 děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku 

věku dítěte 

• od 1.9.2017 děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné 

S účinností od 1.1.2017 je předškolní vzdělávání od 1.9.2017 pro děti, které dovrší 5 let 

k 31.8.2017 a děti starší (OPŠD) povinné. 
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Způsob plnění povinného předškolního vzdělávání v mateřské škole Lázně Bohdaneč 

• povinné předškolní vzdělávání formou pravidelné denní docházky v pracovních dnech 

v rozsahu  4 souvislých hodin denně , které stanoví ředitel školy ve školním řádu - ( od 

8-12 hodin) 

• individuální vzdělávání dítěte bez pravidelné docházky do mateřské školy (§ 34 

školského zákona) 

5.3 Individuální vzdělávání 

Povinnosti zákonného zástupce: 

1) Zákonný zástupce oznámí tuto formu plnění povinného předškolního vzdělávání škole 

písemnou žádostí v den zápisu do mateřské školy ( nejdéle do  16.5.) Oznámení 

o individuálním vzdělávání dítěte zákonným zástupcem musí obsahovat: 

• jméno a příjmení,rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte 

• uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno 

• důvody pro individuální vzdělávání dítěte 

2) Zajistí účast dítěte u ověření úrovně osovojování očekávaných výstupů v jednotlivých 

oblastech v mateřské škole, kde bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání. 

 

Povinnosti školy: 

1) Mateřská škola doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno, 

oblasti v nichž má být dítě vzděláváno – RVP PV, ověří úroveň osvojování očekávaných 

výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup 

při vzdělávání. 

2) Škola (ředitel školy) stanoví způsob a termíny ověření úrovně osovojování očekávaných 

výstupů v jednotlivých oblastech – ověření se uskuteční v období listopad-prosinec. 

Pevný termín a náhradní termín stanoví školní řád. 

Individuálně vzdělávané dítě se nezapočítává do nejvyššího povoleného počtu dětí uvedeného 

v rejstříku školy. 

 

Ukončení individuálního předškolního vzdělávání 

Individuální vzdělávání ukončí ředitel školy: 

• pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním 

terminu ( odvolání proti tomuto rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení 
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individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek – dítě nelze opětovně 

individuálně vzdělávat), dítě zahájí pravidelnou denní docházku 

• na základě žádosti zákonného zástupce o pravidelnou denní docházku do mateřské 

školy a její následnou realizaci 

• nástupem k povinné školní docházce 

 

Ukončení povinného předškolního vzdělávání dítěte 

Předškolní vzdělávání nelze ukončit dle § 35 školského zákona, pokud je vzdělávání pro dítě 

povinné. Povinné předškolní vzdělávání je ukončeno začátkem povinné školní docházky. 

5.4 Organizace vzdělávání dětí mladších  5 let 

• Děti jsou rozmístěny do jednotlivých tříd tak, aby byly třídy vyvážené věkově. 

• V rámci možností vycházíme vstříc přání zákonných zástupců.  

• Umístění sourozenců projednáváme s rodiči, aby bylo optimální, přinášelo dětem 

spokojenost. 

• Při přesunech dětí do jiné třídy respektujeme dosavadní vazby mezi dětmi. 

 

Distanční vzdělávání 

Škola poskytne distanční vzdělávání, pokud bude v důsledku krizových nebo 

mimořádných  opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost 

v mateřské škole více než poloviny dětí z jedné třídy,pro které je distanční vzdělávání povinné. 

Distanční vzdělávání se bude vztahovat na děti v povinném předškolním vzdělávání. Způsob 

distančního vzdělávání bude určen s ohledem na podmínky školy a dětí. Ostatní děti, kterých 

se zákaz nedotkne budou pokračovat v prezenčním vzdělávání. 

 

Vnitřní uspořádání školy a charakteristika jednotlivých tříd 

Kapacita školy je 103 dětí, které jsou umístěny ve 4  třídách.  Každá třída je 

v samostatném pavilonu, označeném písmeny A,B,C,D. Věkové uspořádání je převážně 

homogenní. Nově nastupující děti jsou na jedné třídě se stejnými učitelkami po celou dobu 

předškolního vzdělávání. Ve vyjímečných případech je možné z organizačních důvodů dítě 

přeřadit do jiné třídy. Děti, které se svou kmenovou třídou neodcházejí do základní školy ( děti 

narozené na podzim a děti s OPŠD) přestupují do jiné třídy. Provoz tříd je dán organizací 

daného školního roku. 
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6 Charakteristika vzdělávacího programu 

Motto  naznačuje zaměření programu na přirozeném, stále se opakujícícm rytmickém 

střídání ročních dob a tradic. Našim cílem je v dětech vytvořit představu o nerozlučném sepětí 

člověka s přírodou.Dalším cílem rozvíjet dítě jako součást světa, ve kterém žije. Mateřská škola, 

jak ji chápeme, má být místem pohody, bezpečí, jistoty, místem, které umožňuje všestranný 

rozvoj dítěte a které nenásilnou formou probouzí v dětech zvídavost, tvořivost, zdravé 

sebevědomí, schopnost empatie, spolupráce, sebereflexe, učí děti chápat souvislosti, vzájemnou 

závislost přírody, lidského života a kultury. Všichni máme příležitost objevit své možnosti, ale 

i rozmanitosti světa, učit se srozumitelné komunikaci, která přispívá k vzájemnému sblížení, 

pochopení, věnovat pozornost hodnotám jako je přátelství, tolerance, pěstovat laskavost a cit 

pro rozdílnost. Naším cílem je vytvářet v dětech pocit, že jsme tu jeden pro druhého. Že se ve 

chvílích, kdy se cítí nejisté, mají na koho obrátit, že jim druhý (dospělý, kamarád) podá 

pomocnou ruku. A zároveň i v nich samých vytvářet otevřenost, připravenost nabídnout svou 

pomoc a srdíčko tomu, kdo potřebuje, že jsme tu jeden pro druhého - spolu - ve chvílích pohody, 

společně sdílené radosti, ale i ve chvílích nezdaru, smutku, nepohody, se kterou zde nikdo 

nezůstává sám. Moderní technologie jsou v dnešní době součástí běžného života. Přestože se 

v naší mateřské škole zaměřujeme spíše na skutečné prožitky a získávání zkušeností 

prostřednictvím setkávání s realitou, nevyhýbáme se ani seznamování dětí s technikou, počítači 

apod. Děti se učí pracovat s interaktivními pomůckami a  hračkami -  Včelka Bee-BOOT, 

OZOBOT BIT, práce s nimi směřuje k rozvoji kreativity a logického myšlení, vytváří základy 

programování a a analytického myšlení. Pořízena je i nová ICT pomůcka Robot mouse ( rozvoj 

logiky a kreativity) .   Zaměřujeme se také na práci s konstruktivními stavebnicemi např. LEGO, 

GEOMAG, SEVA apod., a to jak podle fantazie dětí, tak podle plánků. Zároveň podporujeme 

při činnostech rozvoj logického myšlení, představivosti a fantazie, předmatematických představ, 

schopnost řešení problémů apod. Průběžně doplňujeme vybavení školy pro uvedené aktivity 

vhodnými didaktickými pomůckami (např. Logiko Primo a Primolo, Magformers apod.). Nově 

budou nejstarší a nadané děti pracovat se stavebnicí Mechanix a Magnetrix – rozvíjí 

zručnost,logiku a prakticky přírodovědnou gramotnost. 

 

Škola klade důraz na: 

• etickou kvalitu osobnosti pedagoga a jeho profesionalitu 

•  profesní růst pedagogů i ostatních zaměstnanců školy 

• individuální přístup pedagoga ke každému dítěti 
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• harmonický rozvoj osobnosti dítěte 

•  rozvoj komunikace a sociálních vztahů k dětem a dospělým 

•  dodržování dohodnutých pravidel soužití v kolektivu dětí i v kolektivu zaměstnanců 

školy 

•  spolupráci s rodinou v zájmu jednotného působení na dítě 

•  vytváření podmínek pro spolupráci s veřejností 

•  rozvíjení citlivého vztahu k přírodě 

 

Formy a metody práce: 

Vše, co se v mateřské škole děje, je prospěšné dítěti. Každé dítě je respektováno 

a přijímáno jako partner. Učitelé společně s dětmi vytvářejí pravidla soužití. Vzájemná 

komunikace je pozitivní, pro dítě podnětná a rozvíjející. Prostředí mateřské školy je přátelské 

a vstřícné. Formy organizace jsou přizpůsobovány potřebám dětí. Metody práce jsou založené 

na prožitku, vzoru, hře,pohybu, manipulaci a experimentu, komunikaci, tvoření a fantazii, 

myšlenkových operacích. Organizační formy: volná hra, řízená činnost, stravování, odpočinek 

a hygiena, pobyt venku, rituály, cvičení, nepravidelné činnosti - oslavy, výlety, exkurze, 

návštěvy divadel apod., kroužky. Činnosti připravujeme formou tematicky zaměřených 

integrovaných bloků tak, aby byl obsah vzdělávání pro děti blízký, zajímavý  a zároveň snadno 

pochopitelný. Aktivity zahrnující všechny vzdělávací oblasti jsou smysluplné a vzájemně 

provázané, diferencované podle individuálních schopností  a specifických zvláštností 

jednotlivých dětí. Základním vzdělávacím prostředkem je hra  a prožitkové učení. Činnosti 

dětem předkládáme pomocí didaktické nabídky tak, aby se jich aktivně účastnily na základě 

vnitřní motivace. Děti do činností nenutíme, mají právo si volně vybrat, případně účast 

odmítnout. Ve vzdělávání využíváme některé prvky alternativních vzdělávacích směrů (např. 

Montessori pedagogika, Začít spolu apod.). Důležitou složkou vzdělávacího procesu je  pobyt 

dětí venku. Realizuje se podle počasí většinou na školní zahradě, v okolí mateřské školy 

(vycházky do lesa, na hřiště a sportovní plochy) nebo v menší míře  i tematickými návštěvami 

blízkého okolí i vzdálenějších míst obce. Děti pozorují a zkoumají přírodu pomocí lup, 

zařazujeme různé přírodovědné pokusy a experimenty.Spolupracujeme s proškolenými 

lektorkami a zařazujeme pravidelně vzdělávací cyklus ,,Tajemství přírody“ zaměřený na rozvoj 

přírodovědné gramotnosti, kde hlavní nápní jsou praktické pokusy s přírodninami, barvami, 

děti zkoumají přírodní jevy a zákonistosti.  Starší děti mohou vyjíždět několikadenní zotavovací 

pobyt ve zdravotně příznivém prostředí (bez přerušení vzdělávání). 
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Další z priorit našeho pedagogického působení je stimulace řečových kompetencí všech dětí  

a rozvoj předčtenářské gramotnosti.Pravidelně jsou zařazovány aktivity podporující 

předčtenářskou gramotnost a logopedickou prevenci. 

6.1 Vzdělávací obsah 

 Principy a metody vzdělávání 

• výchovu a vzdělávání je potřeba začít od toho, co už dítě umí 

• vše spolu souvisí - uplatňovat princip integrovaného učení hrou a činnostmi 

• důležitost vnitřní motivace, práce s emocemi 

• důležitost přiměřené kázně (pravidla soužití na třídě) 

• pro dítě jsou důležití lidé, se kterými vstupuje nejčastěji do kontaktu - dítě potřebuje 

vzory -  (nevnímá příliš co říkáme, ale dobře si pamatuje, co děláme) 

 

Třídní vzdělávací program 

Třídní vzdělávací program představuje vlastní realizaci ŠVP v konkrétních podmínkách, 

jde o plán činností pro určitou třídu rozvržený na časové úseky. Skladba vzdělávacího obsahu 

umožňuje pedagogovi při tvorbě TVP výběr, aby vyhovoval co nejlépe potřebám a možnostem 

dětí v jednotlivých třídách. Rodiče jsou informováni o právě probíraném tématu, o možnostech 

spolupráce prostřednictvím nástěnky v šatně a informacích na webu mateřské školy. 

TVP je samostatný dokument na třídách. Na školní rok si učitelky zpracují časový plán pro 

jednotlivé bloky (témata a podtémata). Bloky jsou zařazovány dle aktuálnosti  - roční období, 

tradice a zvyky, akce školy atd. Bloky na sebe logicky navazují ( aktuální situace, schopnosti 

dětí). Při tvoření časového plánu učitelky zohledňují  obsah integrovaného bloku, vnější 

a vnitřní podmínky k jeho realizaci  (materiální podmínky, věk  a schopnosti dětí – diferenciace 

vzdělávání). Pevný časový úsek pro práci s bloky není dán. TVP obsahuje zpracovanou 

vzdělávací nabídku k tématu, které si učitelka ze školního programu vybere a dále zpracovává 

do podtémat. Dále je učitelkám doporučeno zpracovat k tématu myšlenkovou mapu 

s konkrétními činnostmi a aktivitami, návrh vzdělávací nabídky směřující  ke konktrétním 

výstupům a klíčovým kompetencím, evaluaci bloku. TVP je uložen na třídách. 

Během roku nemají učitelky povinnost zařadit do TVP  všechny bloky ze školního programu. 

V rámci hospitací je také sledováno složení TVP a jeho aktuálnost vzhledem k dané situaci 

a podmínkám.   
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Struktura TVP: 

• úvodní stručná analýza skupiny dětí ( charakteristika třídy) 

• věk, úroveň jejich rozvoje a učení, zvláštnosti skupiny (např. dítě s ošd,ntalentované, 

integrované, ze znevýhodněného sociokulturního prostředí) 

• každé téma je uvedeno názvem, stručnou charakteristikou,dále obsahuje nabídku       

činností, očekávané výstupy a evaluaci. 

• forma dokumentace tvp ( složka obsahuje): 

o tématický blok ze školního programu 

o myšlenkovou mapu zpracovanou pro konkrétní téma ( je přehledně graficky 

zpracovaná, obsahově vypovídající o konktrétních činnostech a aktivitách, 

znázorňuje vzájemnou provázanost aktivit a činností k tématu) 

o evaluační list  ( plnění cílů, směřování ke kompetencím,co se podařilo,závěry 

pro další postup,spolupráce s rodiči, sebereflexe) 
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7 Uspořádání integrovaných bloků 

I. Kdo jsem a kde žiji 

1. Téma:  Moje školka plná překvapení 

2. Téma:  Moji kamarádi 

3. Téma:  Moje město 

4. Téma:  Moje rodina 

5. Téma:  Moje vlast 

 

II. Zkoumáme svět lidí 

1. Téma:  Kdo, co s  čím – práce dospělých 

2. Téma:  Pozor, jedeme  – Bezpečně do školy 

3. Téma:  Zavolejte pana doktora – co je zdraví, co je nemoc 

4. Téma:  Poznávám sám sebe – jak jsem přišel na svět 

5. Téma:  Smysly naši pomocníci 

6. Téma:  Přišlo na nás zlobení – děti a slušné chování 

7. Téma:  Brzy budu školákem 

 

III. Jaro, léto ,podzim, zima, to je celý rok 

1. Téma: Dary přírody –květiny, stromy, plody 

2. Téma: Co dělají zvířátka, ptáčci, broučci, pavoučci 

3. Téma: Malíř příroda 

  

IV. Tradice a zvyky 

1. Téma: Oslavy svátků  a narozenin 

2. Téma: Týden plný tajemna – strašidla a strašidélka 

3. Téma: Příjezd svatého Martina na bílém koni – je tu zima 

4. Téma: S nadílkou do školky, přišly k nám Barborky 

5. Téma: Čert a Mikuláš přináší vánoční čas 

6. Téma:  Advent a Vánoce 

7. Téma: Tři králové 

8. Téma: Masopustní veselí 

9. Téma: Zimo, zimo, táhni pryč 

10. Téma: Slet čarodějnic 

11. Téma: Hody, hody, doprovody – svátky jara 
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12. Téma: Moje maminka má svátek 

13. Téma:.Mateřinka – školní slavnost 

14. Téma: Den dětí 

15. Téma: Pojďte s námi za pohádkou 

 

V. Planeta Země 

1. Téma: Místo, kde žiji ,,planeta Země“, živá a neživá příroda 

2. Téma: Rozmary počasí a koloběh vody v přírodě 

3. Téma: Samá voda – potok, řeka, rybník, moře 

4. Téma: Čas a kalendář 

5. Téma: Zeměkoule a Vesmír 
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8 Dílčí projekty 

 

Jsou doplňkové programy s celoškolní a celoroční působností 

Enviromentální program program 

• je zapracován do vzdělávacího obsahu ŠVP 

• zpracován i  jako příloha k ŠVP s nabídkou aktivit a činností např. na pobyt venku 

Kulturní program 

• výběr divadelních představení, kulturních programů, knihovna 

  

Projekt spolupráce s rodinou 

• program je součástí Švp 

• program je rozšířen o program péče o děti s OŠD – metodické  a poradenské vedení   - 

konzultace s rodiči – dle ročního plánu  a zájmu rodičů 

 

 Minimální preventivní program   

• zapracován do vzdělávacího obsahu ŠVP 

• je součástí programu ZŠ a  MŠ Lázně Bohdaneč 

 

Plán logopedické prevence - 

• zapracováno do vzdělávacího obsahu  ŠVP 

• je i jako příloha ŠVP 
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9 Systém evaluace 

Oblasti autoevaluace 

Kvalitu celkové činnosti MŠ, zejména jejího hlavního poslání – výchovně vzdělávací 

činnosti ovlivňuje několik aspektů. Je to především kvalita plánování, kvalita vzdělávacích 

podmínek, kvalita naplňování zvolených cílů a kvalita výsledků vzdělávání. Našim cílem je 

tyto oblasti stále zlepšovat, a proto provádíme autoevaluaci, což je neustálé, systematické 

sledování, vyhodnocování a konkrétní pojmenování pozitiv i negativ, vyvození závěrů 

a opatření pro další postup. Evaluaci zpracovává zástupkyně ředitele školy ve spolupráci 

s týmem pedagogů do výstupní evaluační zprávy. 

 

Zásady 

 

Důležitou zásadou je zachování tří postupných, stále se opakujících kroků: 

 

1. Naučit se uvědomovat si nedostatky, připustit, že vůbec jsou 

2. Odhalit a konkrétně pojmenovat příčinu, proč tomu tak je 

3. Zvolit nové, účinnější postupy 

 

Evaluační fáze 

1. sběr dat, informací 

2. vyhodnocování – analýza dat a informací podle předem stanovených kritérií 

3. plánování – co se osvědčilo a ponecháme, co změníme, co zavedeme nově 

 

 

Evaluace a hodnocení se uskutečňuje na dvou úrovních: 

1. vnější – prováděná ČŠI, zřizovatelem, rodiči, odborníky (např. PPP) 

2. vnitřní – podle vlastních kritérií a to na dvou úrovních: a. na úrovni školy b. na úrovni 

třídy 

 

Na úrovni školy se zaměřujeme: (viz systém evaluace) 

• na kvalitu výchovně vzdělávací práce pedagogů 

• na kvalitu podmínek vzdělávání 

• na cíl a záměr ŠVP 

• na úspěšnost koncepce ŠVP 

• na spolupráci s veřejností 
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Na úrovni třídy se zaměřujeme: (viz systém evaluace) 

• na hodnocení integrovaných bloků prostřednictvím očekávaných výstupů 

• na individuální rozvoj dítěte 

• na plnění programu „Od jara do zimy“ 

• na sebereflexi učitelky 

• na spolupráci s rodiči 

 

Cíle a kritéria autoevaluace 

 

Podmínky ke vzdělání:  

• obsah a průběh vzdělávání - plánování výuky 

• podmínky ke vzdělávání bezpečnostní a hygienické,  

• podpora školy žákům/dětem, spolupráce s rodiči apod. 

• spolupráce s odbornými institucemi a zřizovatelem 

• podpora školy žákům/dětem, spolupráce s rodiči apod. - spolupráce s rodiči (ankety 

pro rodiče), 

• vedení a řízení školy 

• kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků 

• profesionalita a rozvoj lidských zdrojů,  

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

• výsledky vzdělávání žáků/dětí - klíčové kompetence 

 

Nástroje autoevaluace 

Škola používá k jednotlivým oblastem autoevaluace následující nástroje:  

• analýza školní dokumentace 

• anketa pro rodiče 

• hospitace vedením (ředitel, zástupce ředitele, zástupce předmětové komise apod.) 

• vzájemné hospitace pedagogů 

 

Časové rozvržení autoevaluačních činností a odpovědnosti pedagogů 

Autoevaluační činnosti jsou prováděny pravidelně častěji než pololetí. 

 

Odpovědnost pedagogů 

• Hodnocení integrovaných bloků 

• Individuální rozvoj dítěte 

• Plnění programu Spolu v pohodě i nepohodě 
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• Sebereflexe 

• Spolupráce s rodiči 

• Kvalita podmínek vzdělávání 

• Spolupráce s veřejností.  

• Cíl a záměry ŠVP 

• Kvalita vých. vzděl. práce pedagogů 
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Pravidla vnitřní evaluace MŠ (hodnocení) 

Cílem je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti a podmínek školy a závěry uplatňovat 

v praxi. 

Systém tvoří: 

• Vnitřní hodnocení 

o Individuelní 

▪ sebehodnocení učitelek 

▪ sebehodnocení ředitelky 

▪ hodnocení dětí(diagnostika) 

• Týmové  

o hodnocení třídy 

o hodnocení školy 

• Hodnocení ředitelem 

o veškeré činnosti školy 

  

Vnější hodnocení (externí zprávy) 

• informace od rodičů dětí (dotazníky) 

• základní školy 

• ČSI a další kontrolní orgány 

• město Lázně Bohdaneč 

• ohlas veřejnosti na akce školy 

• zpravodaj 

 

Prostředky evaluace 

Učitelka je průvodcem dítěte na cestě poznání a proto musí zvolit správné metody, formy 

a prostředky působení na dítě – poznat jej a zvolit i  správný individuální přístup. 

 

Průběžná analýza  a hodnocení  vlastní vzdělávací práce: 

• naplňování cílů ŠVP 

• vytváření podmínek pro sledování dítěte (příloha tohoto listu 1-6) 

• učitelka vyvozuje závěry pro svůj další postup – hodnotí jak se děti cítily, co se 

naučily, co se povedlo – nepovedlo (proč) 

• učitelka vede děti k sebehodnocení – dítě jak snadno chápe, jak jej vidí dospělí a co se 

od něho očekává 
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• individuelní pedagogická  diagnostika – záznamy o dítěti jsou přístupné pouze 

pedagogickým pracovníkům a rodičům daného dítěte – pro neformální spolupráci 

s nimi 

• sebevzdělávání 

• sledování a vyhodnocování funkčnosti ŠVP ( vzhledem k zaměstnancům a dětem – 2x 

ročně) 

• průběžné porovnávání a vyhodnocování ŠVP vzhledem k požadavkům RVVP 

• průběžné vyhodnocování zpracování TVP a jeho funkčnosti 2x ročně 

• kontrola vedení třídní a jiné svěřené dokumentace ( třídní kniha, docházka dětí, 

evidenční listy – uzamčené, povolení k odvádění dětí jinou osobou, třídní program, 

kniha úrazů) 

• sledování a hodnocení kvality práce pedagogic. zaměstnanců (kontrolní a hospitační 

činnost) 

• sledování a hodnocení kvality zájmových kroužků 

• kontroly dodržování organizačního řádu školy a pracovní náplně 

• sledování a hodnocení kvality práce provozních zaměstnanců (zápisy do sešitu 

kontrol) 

• sledování a hodnocení spolupráce školy s ostatními institucemi a odborníky 

• sledování a hodnocení akcí pořádaných pro děti, rodiče i pro veřejnostprůběžné 

sledování a hodnocení podmínek školy(materiálních, hygienických, personálních, 

organizace a provozu školy, k zajištění bezpečnosti dětí i zaměstnanců 

 

 

Autoevaluační systém MŠ Lázně Bohdaneč a pravidla jeho uplatňování 

 

Úrovně hodnocení : 

 

Celá MŠ: (společně vytvořená a nastavená pravidla ) 

• Hospitace 

• Dotazníky 

o Pro učitelky 

o Pro provozní zaměstnance 

o Pro rodiče 

• Hodnotící zprávy 

• Hodnocení ŠVP k RVP – podrobně zpracovaná struktura vlastního hodnocení školy 
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Třídy: (společně vytvořená a nastavená pravidla) 

 

Záznamy o dětech : 

• Evaluační záznam o dítěti při nástupu do MŠ (slouží k tomu, aby učitelky věděly jak 

se dítě projevovalo při vstupu do MŠ) 

• Osobní listy dítěte 

  

Pololetní hodnocení – osnova vychází ze struktury hodnocení školy – každá třída má   

založené v dokumentech   

 

Denní hodnocení – provádí každá učitelka sama, dle svého uvážení a slouží jí jako  podklad 

pro hodnocení IB a sebehodnocení. 

• Hodnocení dětí – co se děti naučily, dozvěděly nového 

• Hodnocení výsledků  

• Hodnocení procesů  

• Hodnocení učitelky - co se mi podařilo, co k tomu přispělo 

 

Hodnocení IB – z denních záznamů vyhodnotíme celý IB, vyplníme formulář (podle 

stanovených kritérií) a založíme k myšlenkové mapě v TVP   

 

 

Jedinci: 

1. sebehodnocení učitelek 

• Zpracovaný  dotazník – 1 x ročně 

• Denní hodnocení – promítne se v hodnocení IB 

 

2. sebehodnocení dětí 

Denní hodnocení 

• jak se ti pracovalo? 

• co se ti povedlo? 

• co ti dalo práci? 

• Uděláš příště něco jinak? 

 

Rodiče : (společně sestavený dotazník), 1x ročně v pololetí 
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Projekt spolupráce s rodinou 

Komunikace mezi rodinou  a školou napomáhá budování vzájemného pochopení a zapezpečuje 

větší shodu ve výchově a vzdělávání dítěte 

Osobní kontakt učitele s rodinou 

• První  návštěva ve škole ( adaptační týden) 

• Orientační setkání ( rodiče se seznamují s učitelkami, ŠVP, vyměňují si informace 

o dítěti) 

• Čas příchodu a odchodu dítěte  ze školy ( komunikace s rodiči během přívádění 

a odvádění dětí z MŠ) 

• Telefonické rozhovory ( využívá se v situacích, které vyžadují rychlé řešení) 

• Schůzky rodičů ve škole ( rodiče jsou seznámeni s veřejnými dokumnety školy, plánují 

se společné akce) 

• Společné akce rodičů a školy ( Zahradní slavnosti, vystoupení dětí pro rodiče – závěr 

školního roku, výlety) 

• Vzdělávací akce pro rodiče ve škole ( nabídka odborné literatury, besídky, odborné 

besedy) 

 

Písemné formy komunikace učitele s rodinou 

• Informační nástěnky ( aktuální program, schůzky, výstava prací dětí, poděkování, 

fotografie z akcí) 

• Internetové stránky ( informace pro veřejnost a rodiče) 

• Zpravodaj – příspěvky ( informace o aktuálním dění, hodnocení akcí, které již 

proběhly) 

• Dotazníky ( rodiče vyjádřují své názory – slouží jako podklady k evaluaci školy) 

• SMS zprávy ( omluvy, rychlá sdělení) 

 

Účast rodin ve třídě 

• Rodič  - pozorovatel ( při krátkých vstupech do třídy, nebo na pozvání či požádání 

učitelky – vyžaduje – li to situace) 

• Rodič – pomocník ( asistence při aktivitách, účast na brigádách školy, zajištění 

exkurzí , pomoc s výrobou pomůcek  

 

Projekt spolupráce s rodinou pro děti s OŠD 

Odložení školní docházky je nejstarší a nejčastější varianta pedagogicko – 

psychologické intervence před vstupem do školy. Doba odkladu školní docházky by měla být 

využita především ke stimulaci ve vývoji dítěte a získaný rok navíc je potřeba pro doplnění ne 

zcela rozvinutých schopností. OŠD se osvědčuje především u dětí s pomalejším nebo 
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disproporčním typem vývoje. U dětí s komplikovanější školní připraveností je většinou třeba 

kombinovat různé varianty stimulace osobního vývoje dítěte. MŠ tady plní nezastupitelnou 

úlohu. Stimulační programy ve školce se zaměřují na posílení školní připravenosti a na 

celkový rozvoj dítěte. 

 

Stimulační programy 

 

Spolupráce pedagoga s rodiči dítěte 

Probíhá denně při příchodu a odchodu dítěte ze školky. Rozhovor informuje rodiče o úspěšnosti 

dítěte ve školce. 

Metoda dobrého startu (MDS) 

Probíhá denně ve výchovně vzdělávacím procesu. Stimuluje u dítěte všechny oblasti, které jsou 

důležité pro vstup do školy. Je velmi vhodná pro děti s OŠD. Podporuje rozvoj řeči, zrakového 

vnímání, hrubé a jemné motoriky, vnímání rytmu. 

 

 

Vzdělávání dětí se speciálními potřebami 

• umožnit dětem se zdravotním znevýhodněním nebo postižením začlenění do běžné třídy 

MŠ 

• ve spolupráci s dětským lékařem, odborným lékařem a PPP 

• spolupráce s logopedem v mateřské škole 

• přítomnost učitelky/speciálního pedagoga v mateřské škole 

• program spolupráce s rinou pro děti s OŠD 

• spolupráce se speciálním pedagogem a psychologem v ZŠ 

 

Výhledové zkvalitnění 

• užší spolupráce s PPP, dětským lékařem, odbornými lékaři 

• zaměřit tímto směrem i vzdělávání učitelek ( odborná literatura) 

 

Vzdělávání dětí mimořádně nadaných 

• spolupráce s rodiči 

• ZUŠ, PPP, ZŠ s rozšířenou výukou pro nadané děti 

 

Výhledové zkvalitnění 

směřovat vzdělávání učitelek k práci s těmito dětmi 
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10 Plán pedagogických a provozních porad 

Srpen:   provozní  porada a pedagogická rada k zahájení školního roku 

Říjen:   pedagogická rada – příprava plánovaných akcí, hodnocení stanovených úkolů 

Leden:  provozní porada a pedagogická rada – hodnocení 1. pololetí, příprava na 2. 

pololetí 

Březen:  pedagogická rada – hodnocení úkolů, příprava plánovaných akcí a Š v P 

Květen:  pedagogická rada – hodnocení úkolů, příprava závěru školního roku, OŠD, 

příjímací řízení 

Červen:  provozní porada – zhodnocení školního roku, organizace prazdninového 

provozu 

 

Obsah provozních porad 

aktuální výběr, nutná školení, plán dovolených, organizační zajištění , spolupráce 

s provozními zaměstnanci na organizaci provozu školy a akcí 

 

Obsah pedagogických rad 

• aktuální výběr – připraví zástupkyně a s předstihem seznámí učitelky 

• příprava akcí pro děti 

• kontrolní a hospitační činnost – dle plánu 

• porovnávání cílů ŠVP a TVP 

• spolupráce  s rodinou, institucemi, ZŠ 

• výsledky a průběh vzdělávání dětí 

• vzdělávání učitelek 

• stanovení dalších úkolů + zodpovědnosti diskuse nad problémy 
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11 Zastupitelnost pedagogických a nepedagogických  

zaměstnanců 

Učitelky: 

Zastupují nepřítomné kolegyně (nemoc, školení aj.). Stud. volno bude možno čerpat 

pouze v případě, že to provozní podmínky MŠ dovolí a učitelku, která toto volno bude čerpat 

nebude muset nikdo zastupovat. Dovolenou  lze čerpat v době omezení provozu a v době 

uzavření MŠ. 

 

Školnice a uklizečky: 

V době nepřítomnosti jedné z nich zastupují dle dohody se zástupkyní. Dovolenou  lze 

čerpat v době omezení provozu a v době uzavření MŠ. 
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