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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Název školy:

Mateřská škola Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, příspěvková organizace

Neoficiální název:

Mateřská škola „Stonožka“

Adresa školy:

T. G. Masaryka 2180, 407 47 Varnsdorf

Telefon:

+420 412 372 219

Telefon pro omlouvání:

+420 775 872 677

E-mail:

13msvdf@seznam.cz

Web.stránky:

https://www.ms-stonozka.cz/

Zařazení do sítě škol:

1. 1. 2003

IČO:

72 74 20 11

RED IZO:

600 075 851

IZO MŠ:

107 561 999

IZO ŠJ:

102 653 101

ID datové schránky:

bimk3ih

Forma hospodaření:

příspěvková organizace

Bankovní spojení:

KB

Číslo účtu:

13 235 431/0100

Ředitelka školy:

Statutární orgán - Bc. Nováková Pavlína

Zřizovatel školy:

Město Varnsdorf, Náměstí Eduarda Beneše 270

Provoz školy:

pondělí - pátek od 6.15 hodin do 16.15 hodin

Typ MŠ:

celodenní s pravidelným provozem - 2 třídní

Součástí mateřské školy je školní jídelna.
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OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
2.1

Charakteristika budovy a prostředí

Třípodlažní Eltisova vila stojící na rohu ulic svou mohutností a architektonickým řešením tvoří dominantu vilové čtvrti
ve Varnsdorfu. Objekt je skladbou několika hranolů završených plochou střechou, která byla na svou dobu poměrnou
novinkou. Dům byl rozdělen do dvou provozních částí - obytné a pracovní. Boční vchod vedl do kuchyně a do
kanceláře stavebníka, který se živil jako úspěšný právník. Soukromí hosté
vstupovali reprezentačním vchodem do auly, na kterou navazovala jídelna a
obývací salon se zimní zahradou. Poslední patro bylo v souladu s
funkcionalistickým stylem určeno k hygieně. Po jednoduchém dřevěném
schodišti se stoupá do intimních prostor s ložnicemi. Místnosti v posledním
podlaží sloužily, v duchu osvětových myšlenek funkcionalismu, k tělesné i
duševní hygieně. Bývala tu tělocvična se sprchou a prostorná terasa, kterou architekt v projektu označil za sluneční
lázně. Z vnitřního vybavení vily se dochovaly vestavěné skříně, často dýhované exotickými dřevinami. Kromě zazdění
prosklené stěny mezi zimní a venkovní zahradou a osazením nestylových vstupních dveří zatím neutrpěla výjimečná
stavba další výraznější necitlivé zásahy.
Autorem stavby byl přední drážďanský architekt Hans Richter. Kladl důraz na prosvětlené a provzdušněné prostory. Byl
první, kdo do Drážďan a také na sever Čech přinesl ploché střechy. A zatímco české vnitrozemí
přijímalo myšlenky funkcionalismu jako pokrokové, v pohraničí s německou většinou byl vyznáván
spíš klasičtější vkus. Městská rada Varnsdorfu dokonce odmítala stavebníkovi Eltisovi povolit stavbu
podle Richterova návrhu s odůvodněním, že bude v nesouladu s přiléhajícími budovami. Přesto
výstavbu vily dr. Eltis zahájil 6. 9. 1927 a stavba byla dokončena 11. 12. 1928.
Vila přestala sloužit původnímu účelu začátkem čtyřicátých let. Martin Eltis byl židovského vyznání, podle všeho mu
nacisté dům zkonfiskovali. Novým správcem se stala organizace Nacional sozialistische Volkswohlfahrt (NSV), která
zřídila v objektu mateřskou školu (útulek pro děti zaměstnaných matek).
První necitlivé stavební zásahy se odehrály už za války, kdy v projektu přestavby se počítalo i se zastřešením a
přetvořením slunečních lázní na další ložnici. Záměr zkrachoval na válečném nedostatku materiálu. Oprášen byl ale v
roce 1962 při úpravách objektu pro účely dětského domova. Vila tak ztratila část ze své vzdušnosti a promyšlené
kompozice.
Po předání budovy do užívání národního podniku Elite v roce 1964 zde byly vybudovány jesle. Pro nedostatek míst pro
děti předškolního věku byla z jeslí zřízena k 1. 9. 1967 mateřské škola. Od 1. 1. 2003 je mateřská škola příspěvkovou
organizací. (zdroj: http://www.slavnevily.cz/vily/ustecky/eltisova-vila)

4

Mateřské školy Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, příspěvkové organizace
Okolí mateřské školy:
V blízkosti areálu mateřské školy se nachází pošta, Speciální základní škola, poliklinika, Městské divadlo, Městská
knihovna, Městský úřad a památkou chráněný Červený kostel. Budova je světlá a má tři podlaží. Její uspořádání a
prostředí je přizpůsobeno k zabezpečení předškolní výchovy a stravování dětí.

2.2

Kapacita mateřské školy

KAPACITA MATEŘSKÉ ŠKOLY:

50 dětí

KAPACITA ŠKOLNÍ JÍDELNY:

68 strávníků

2.3

Stanovení počtu tříd

Mateřská škola má dvě heterogenní třídy, jejichž názvy jsou odvozeny podle polohy třídy na „Dolňáci“ a „Horňáci“.
Třídy navštěvují děti zpravidla ve věku od tří do sedmi let. Výhodu smíšených tříd
spatřujeme zejména v tom, že poskytují řadu významných výhod. Jednou z nich je, že
malé děti vidí vzor u starších dětí a snaží se jim rychleji vyrovnat, tudíž jejich adaptace je
lepší. A druhou výhodou spatřujeme v tom, že starší děti se učí pečovat o mladší,
respektovat jejich potřeby a zároveň se učí mít zodpovědnost za mladší kamarády. Tím jsou jim dány kompetence
zodpovědnosti a potřeba být nápomocen.
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PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ
3.1

Věcné podmínky

Naším cílem je dobře vybavená, moderní a bezpečná mateřská škola. Mateřská škola „Stonožka“ je vybavena funkčním
a variabilním nábytkem splňující antropometrické a hygienické požadavky. Výška i zpracování nábytku je uzpůsobeno
předškolním dětem. Prostorové podmínky v jednotlivých třídách jsou na velmi dobré úrovni, vyhovují nejrůznějším
skupinovým i individuálním činnostem dětí. Útulnost tříd zvyšuje barevná výmalba interiéru v kombinaci s estetickým a
funkčním nábytkem.
Při vybavování tříd hračkami je dávána přednost hračkám funkčním, rozvíjejícím myšlení, tvořivost, fantazii a zručnost
dětí. Proto jsou hračky a didaktické pomůcky vkusné, účelné a v dostatečném množství. Hračky a jiné učební pomůcky
jsou pro děti volně dostupné, v pestré nabídce a dostatečném množství.
Třída „Dolňáků“ je vybavená interaktivní tabulí, kterou využívají obě třídy. K dispozici je i celá řada výukových
programů Barevné kamínky.
Dětská i odborná literatura v knihovně mateřské školy je průběžně doplňována novými aktuálními publikacemi.
Chybějící literaturu pro práci je možné zapůjčit v Městské knihovně, se kterou mateřská škola úzce spolupracuje.
Školní zahrada stále čeká na rekonstrukci, která má proběhnout v roce 2020. V současné podobě se na školní zahradě
nachází velké pískoviště chráněné před přímým sluncem vzrostlými břízami, oplocení
zahrady je z vnitřní strany osázené vzrostlými tújemi umožňující větší soukromí před
kolemjdoucími lidmi. Zahradě dominuje sestava lanového parkuru Huck-Berger s
řadou prolézaček, houpaček a je víceméně bezúdržbová 😊. Školní zahrada je
rozdělena do klidových zón a míst k pohybovému vyžití dětí. Převážnou část zahrady
tvoří trávník. Cesty, které dětem slouží převážně jako jízdní dráha, jsou ze zámkové dlažby a z části z betonu.
Veškeré zařízení je obměňováno vzhledem k jeho opotřebení (obzvláště dřevěné prvky), prostorovým možnostem a
množství finančních prostředků limitovaných přiděleným rozpočtem od zřizovatele, částečně ze sponzorských darů a
státních dotací.
Na výzdobě prostředí naší mateřské školy se děti podílí svými výtvory, výrobky, které si mohou prohlížet nejen rodiče,
ale i veřejnost a je často kladně hodnocena, což nás samozřejmě těší.
Materiální vybavení školy je na velmi dobré úrovni. Nadále budeme inovovat a iniciovat nové interaktivní koutky pro
děti. Staré a rozbité hračky včetně pomůcek jsou průběžně vyřazovány.
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3.2

Hygienické podmínky

Prostory mateřské školy, jsou přístupné dětem, čisté, dostatečně osvětlené i vytápěné. Okna v celé budově jsou
dřevěná. V každé místnosti je část oken vybavena sítí proti vlétnutí obtížného hmyzu. Dveře v celé budově jsou
dřevěné včetně vstupních. Podlahy jsou zpravidla vybaveny snadno udržovaným linem, herny měkkým kobercem,
schodiště, které využívají rodiče a děti je dřevěné, druhé schodiště pro zaměstnance je kamenné, podlaha v šatně je
vybavena zátěžovým kobercem.
Popis prostor podlaží mateřské škole:
V suterénu školy se nachází pracovní dílna pro děti, sklady, prádelna, sušárna, kotelna s plynovými kotly a toalety pro
děti, které jsou využívány při pobytu na školní zahradě.
V prvním podlaží se nachází prostorná šatna pro obě třídy spolu s botárnou, dále pak šatna pro zaměstnance důmyslně
ukrytá pod dřevěným schodištěm, kuchyň, 1. třída s hernou, včetně hygienického zázemí (toalety, umyvadla a
sprchový kout).
Ve druhém podlaží se nachází 2. třída s pokojíčkem, rovněž s hygienickým zázemím stejně jako v 1. třídě, přípravná
kuchyňka pro výdej jídla pro děti, na chodbě je nově vybudována skříň na výtvarné pomůcky a tělovýchovné náčiní a v
neposlední řadě kancelář ředitelky mateřské školy.
Ve třetím podlaží se nachází lehárny pro obě třídy, jejich součástí jsou hrací koutky pro „nespavce“, toalety, kancelář
vedoucí školní jídelny a kabinet s pomůckami, který zároveň slouží jako odpočinková místnost pro zaměstnance. Je zde
nově pořízena i školní knihovna, kde se nachází řada dětských knih.
Zahrada mateřské školy je rozměrově menší, přesto účelně vybavená pro spontánní hry dětí. Školní zahradě dominují
prvky lanového parkuru, kde si děti dostatečně mohou procvičovat a zdokonalovat svou pohyblivou a fyzickou
zdatnost a obratnost. V plánu je rekonstrukce školní zahrady pro její účelnější využití a především pro zajištění
bezpečnosti dětí. Zahradě dominuje trávník, jehož údržbu zajišťují zaměstnanci školy ve spolupráci s ochotnými rodiči.
Popis místností mateřské školy:
Obě třídy jsou vhodně uzpůsobené kapacitě dětí, děti mají možnost vytvořit si kdekoliv v herně koutek, v němž si
mohou hrát. Nevýhodou mateřské školy je nedostatek místa pro vytvoření stabilního tělocvičného koutku. Pro tyto
účely je pestře vybavena školní zahrada a případě špatného počasí učitelky s dětmi navštěvují tělocvičnu se
spřátelenou základní školou, kde se dětem nabízí dostatek pohybových činností. V každé třídě je instalována čistička
vzduchu, taktéž i na lehárnách.
Ložnice 1. třídy je vybavena kovovými postýlkami s novými matracemi a lehárna 2. třídy je vybavena dřevěnými lehátky.
Postýlky i lehátka mají svá pevná místa, jsou viditelně označené značkou, což dětem zaručuje nemožnost záměny
ložního prádla. Byly pořízeny protialergické přikrývky. Okna v ložnicích jsou vybavena žaluziemi pro částečné zastínění
při odpočinku dětí. Místnosti jsou pravidelně větrané a i zde se nachází čističky vzduchu.
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Sociální zařízení v celé budově jsou plně funkční, hygienicky nezávadné, uzpůsobené dětem předškolního věku,
s dostatečným počtem hygienického vybavení. Vodovodní baterie jsou vybaveny perlátory v rámci úspory průtoku
vody a jsou nastaveny na konstantní teplotu, aby se děti neopařily. Nově byly na toalety pořízeny zásobníky toaletního
papíru a zásobníky papírových ručníků.
Vybavení kuchyně je účelné, svými prostorami, uspořádáním i vybavením odpovídá hygienickým normám dle platných
předpisů. Připravují se zde vyvážené a pestré mňamky pro děti.

3.3

Životospráva

Dětem nabízíme plnohodnotnou, nutričně vyváženou a pestrou stravu. Zároveň je zachována vhodná skladba
jídelníčku, spolu s dodržením zdravé technologie přípravy pokrmů i nápojů. Mezi jednotlivými
podávanými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly, které nepřesahují tři hodiny. Děti do jídla
nenutíme, ale snažíme se je motivovat, aby každé jídlo aspoň ochutnaly. Ochutnávky tak rozšíří nové
chuťové vjemy, které nejsou v jejich rodině obvyklé a vytvořily si tak základy zdravého životního stylu.
Množství děti ovlivňují podle momentální chuti. V průběhu dne mají děti ve školce přesnídávku, oběd a odpolední
svačinu.
Při přesnídávce si děti samy připravují nerezové tácky a hrnečky. Ve středu stolu na táccích mají připraveno pečivo s
pomazánkou. Děti, které nemají rády pomazánky, mají možnost náhrady dle vlastní potřeby (máslo, suché pečivo).
Dětem je denně nabízeno ovoce či zelenina podle aktuální tržní nabídky formou ovocných či zeleninových mís. Z pití si
mohou vybrat dle aktuální nabídky (káva, mléko, kakao). Děti, které nepijí mléčné nápoje, mají možnost výběru jiného
druhu pití (čaj - slazený x neslazený, ovocný sirup, voda).
Při obědě si děti opět samy před odchodem na pobyt venku prostřou podle etikety (talíře, ubrousky, příbory a
skleničky na pití). „Školáci“ si polévku nalévají sami, ostatním dětem ji rozlévá paní kuchařka či vedoucí školní jídelny.
Hlavní jídlo dětem rozdává kuchařka, vedoucí školní jídelny ve spolupráci s učitelkami. Děti jsou samostatné při
přidávání. Po dojedení jsou vedeny k tomu, aby po sobě sklidily ze stolu a to bez ohledu na věk na určené místo. Pokud
mladší děti mají s touto činností potíž, učitelky či nepedagogický personál jim pomůže.
Pitný režim je v naší školce zajištěn od ranních her. Děti mají k dispozici nápoje v nerezových barelech s výpustí
(zpravidla ovocný čaj), zásobníku na vodu (pouze čistá voda) a skleněném zásobníku s výpustí (bylinné, ovocné,
zeleninové nápoje – dle aktuální nabídky). Klademe velký důraz na pitný režim v letním období při pobytu venku. Pitný
režim je samoobslužný. Během hlavního jídla si mohou děti kdykoliv dojít doplnit pití z připravených zásobníků či
barelů, které jsou jim k dispozici po celý den pobytu v mateřské škole. Pro zabezpečení hygieny pitného režimu děti
používají vlastní hrnečky donesené z domova (výjimku tvoří svačiny, oběd).
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Při bezlepkové dietě je možné dohodnout individuální stravování ošetřené dohodou. Rodiče se pak drží dohody
sepsané se školou. Škola jim zasílá s předstihem týdenní jídelníček, dle kterého dětem připravují jídlo doma a v
nosičích donesou do kuchyně.
Pobyt venku: dětem umožňujeme dostatek volného pohybu na čerstvém vzduchu. Upřednostňujeme pobyt na
zahradě před vycházkou. Čas při pobytu venku je dostatečně dlouhý s ohledem na kvalitu ovzduší a počasí. Snažíme se
zajistit vhodné pomůcky k pohybovým aktivitám.
Odpočinek: respektujeme individuální potřebu spánku a odpočinku jednotlivých dětí. Dětem s nižší potřebou spánku
nabízíme po krátkém odpočinku jiný klidný program na lůžku nebo herním koutku na lehárně. Pravidelně se dětem na
lehárně čtou pohádky (jsme zapojeny v projektu „Česko čte dětem“.
Pedagogové se chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují dětem přirozený vzor.

3.4

Psychosociální podmínky

Našim cílem je, aby se děti v mateřské škole cítily spokojeně, bezpečně a byly v ní šťastné. Snažíme se o to, aby
chování učitelek i ostatních zaměstnanců bylo čitelné, nastavujeme dětem jasná pravidla a zásady v režimu dne. Děti
vedeme k aktivní spoluúčasti při chodu školky a samostatnému rozhodování. Je vyloučeno manipulování s dětmi, jejich
zbytečné organizování a podporování nezdravé soutěživosti. Rovnocenné postavení a volnost dětí je základem
přátelského klimatu ve třídě, čímž přispívají společně vytvořená třídní pravidla.
Všichni zaměstnanci se k dětem chovají tak, aby se v mateřské škole cítily bezpečně, jednají s nimi citlivě a ohleduplně,
respektují jejich věk a individualitu, dle potřeby jsou jim nápomocni, jsou jim rádci i rovným partnerem. Dále dospělí
citlivě sledují vzájemné vztahy mezi dětmi a snaží se včas a spravedlivě reagovat při neshodách.
Režim dne v mateřské škole je sestaven tak, aby respektoval individuální a fyziologické potřeby dětí. Dětem je
v průběhu dne poskytováno dostatek činností, ze kterých si mohou vybírat. Učitelky citlivě
reagují na pracovní tempo jednotlivých dětí, nenutí je k činnostem, o které nemají zájem,
zbytečně děti netraumatizují, pokud jim nějaká činnost nejde. Nicméně se ale snaží děti
vhodně motivovat a podporovat, aby si vyzkoušely veškeré oblasti vzdělávání, nacházely tak
možnosti překonávání překážek a strachů dětí, posilovaly jejich sebedůvěru a naučily je, že
slovo „NEUMÍM“ nepatří do jejich slovníku, neboť „když se chce, tak jde všechno“ 😊, jen se musí všechno vyzkoušet.
Děti rády experimentují a zkoušejí nové věci, proto se snažíme je podporovat a povzbuzovat ve všech oblastech
poznávání. Všetečnost je většině dětí vlastní.
Režim dne také zajišťuje každodenně dostatečně dlouhý pobyt venku. Činnosti i délku pobytu učitelky ovlivňují dle
počasí a kvality ovzduší. Během celého dne mají děti dostatek volného pohybu (jak při dopoledních činností, tak při
pobytu venku).
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V denním programu je respektována a vyvážena individuální potřeba aktivity, spánku i odpočinku. Dětem, které mají
nižší potřebu spánku, učitelky zajistí klidovou činnost v nově vytvořených herních koutcích na obou lehárnách.
Nicméně vedou děti s nižší potřebou spánku k ohleduplnosti vůči dětem, které potřebu spánku mají.
Nově příchozím dětem je umožněn adaptační režim. Na přizpůsobení se novým podmínkám v novém prostředí mají
děti tolik času, kolik potřebují. Jsou zohledňovány i proveditelné individuální požadavky rodičů.
CO VYŽADUJEME OD DĚTÍ - DODRŽUJME SAMI!!
Je dlouhodobou zvyklostí vzájemně si při práci pomáhat. Některé situace pro spokojenost dětí vyžadují větší pozornost
ze strany uklízečky i školnice. Ta je pro děti i pedagogické pracovnice velkým přínosem.
Pro dobré klima školy platí:









vzájemně se přijímat takoví, jací jsme,
pozdrav,
oční kontakt,
úsměv,
oslovení druhého tak, jak je mu to příjemné,
přirozená slušnost a ohleduplnost,
povzbuzení druhého,
umět požádat o pomoc.

3.5

Organizace provozu mateřské školy

V mateřské škole je zajištěn pravidelný denní řád, který je natolik flexibilní, že umožňuje organizaci činnosti dětí v
průběhu dne přizpůsobit jejich potřebám a aktuální situaci.
Veškeré činnosti jsou organizovány tak, aby byly děti podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování, aby se
zapojovaly do organizace činností a pracovaly přiměřeně svým tempem.
Ve třídách nejsou překračovány stanovené počty dětí. Spojování tříd maximálně omezujeme na dobu nezbytně
nutnou. Nenadálé změny v organizaci řešíme tak, aby byly dodrženy limity dané zákonem. Spojování je prováděno
pouze ráno a odpoledne, kdy je snížený počet dětí, nebo v situacích, kdy je ve třídách velký pokles dětí. Do které třídy
spojované děti přejdou, je v pravomoci učitelek (zpravidla to bývá 1. třída).
Při přijímání dětí je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim.
Pobyt venku je zařazován denně (výjimku tvoří dny, kdy je nepříznivé počasí nebo ovzduší). Pobyt venku je v době
příznivého počasí zařazován i při odpoledních činnostech. V době pobytu venku jsou ve výjimečných situacích
realizovány návštěvy divadelních představení, v zimních měsících pak cvičení v tělocvičně se spolupracující ZŠ,
nepravidelná měsíční filmová představení, nepravidelně je i realizován keramický kroužek v DDM, zpravidla na začátku
školního roku je zařazen pro děti v posledním ročníku předškolního vzdělávání předplavecký výcvik, bruslení, besedy v
knihovně a koncerty v ZUŠ (v rámci spolupráce s ostatními subjekty) – vše je založeno na dobrovolnosti a zájmu ze
strany rodičů.
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Organizace nadstandardních aktivit s vybranými dětmi za úplatu je v kompetenci rodičů. Ti si aktivity sjednávají s
logopedem a učitelem AJ individuálně včetně plateb, mateřská škola poskytuje pouze prostory.
LOGOPEDICKÁ NÁPRAVA, DEPISTÁŽ – 1 - 2x za 14 dní dle individuální práce se zájemci (rodiče a děti).
SEZNAMOVÁNÍ DĚTÍ S ANGLIČTINOU – 1x týdně ve dvou skupinách v odpoledních hodinách.

3.6

Bezpečnostní podmínky

V průběhu celého pobytu dětí v mateřské škole zajišťují učitelky i provozní zaměstnanci bezpečnost všech dětí při
každodenních činnostech a chrání jejich zdraví. Nikdy nenecháváme děti samotné!
Při společných akcích mimo školu (jak jsou např. návštěvy divadla, výstavy, výlety, apod.) vždy musí být přítomen
dostatečný počet odpovědných učitelek.
Při pobytu na školní zahradě, kdy počet dětí je nad 20, může dozorovat jedna učitelka. Ovšem na vycházce mimo
školní areál, kdy počet dětí přesáhne 20, musí být přítomna další učitelka.
V případě, že se nepřekrývá dohled dvou pedagogů, vypomáhá s dohledem školní asistentka (pokud je pozice zřízena),
asistentka pedagoga (pokud je pozice zřízena), případně pověřený nepedagogický pracovník (např. školnice).
Učitelky pravidelně děti seznamují s pravidly pro bezpečnost a ochranu zdraví a pořizují o tomto záznamy do třídních
knih.
Odpovědnost učitelky v průběhu výchovně vzdělávacího procesu:
 osobně zodpovědná za bezpečnost svěřených dětí od doby jejich převzetí od rodičů nebo jimi pověřené osoby
do doby jejich předání rodičům nebo jimi pověřeným osobám,
 dbá na klidové hry dětí, jejich hru sleduje a předchází konfliktům,
 nedovoluje nosit dětem do mateřské školy nebezpečné předměty a hračky,
 nesmí odejít od dětí (při nutných a závažných důvodech si zajistí dohled jinými pracovníky školy),
 nedává dětem bez dohledu ostré a špičaté pomůcky,
 u mladších dětí sleduje hru s drobnými korálky či stavebnicovými tvary, aby si je nevkládaly do nosu, pusy, uší;
 při pohybových aktivitách dbá zvýšené pozornosti o bezpečnost dětí, upozorňuje na případné nebezpečí,
zajišťuje pomoc, bývá vždy na nejrizikovějším místě,
 při sebeobslužných návycích vykonává neustálý dozor, sama se obléká, až když jsou děti připraveny na pobyt
venku,
 předává dítě rodičům nebo pověřené osobě pouze na základě písemného zmocnění zákonným zástupcem
dítěte,
 nedovoluje dětem při pobytu venku samostatné vzdálení do míst, kde na ně nevidí, kde nemá o dětech
přehled, dodržuje vzájemný zrakový kontakt,
 při vycházkách učí děti chodit ve dvojicích (v zástupu) tak, aby byla zajištěna jejich bezpečnost, dbá na chůzi po
chodnících, vyhýbá se frekventovaným místům,
 dbá na bezpečné přecházení vozovky, k čemuž používá terčík a seznamuje děti s pravidly bezpečného chování
na ulici, v dopravě,
 při pobytu a pohybu v terénu děti předem upozorní na možná nebezpečí a dbá zvýšené opatrnosti.
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3.7

Řízení mateřské školy

V čele mateřské školy stojí ředitelka školy, je statutárním orgánem školy a rozhoduje o všech záležitostech týkajících se
poskytování vzdělávání a školských služeb, je zodpovědná za chod školky ve všech oblastech (pracovně právní vztahy,
finanční oblast, oblast provozu školky, oblast kontrolní činnosti, apod.). Ředitelka mateřské školy preferuje
demokratický způsob řízení se spoluúčastí celého kolektivu. Koordinuje všechny zaměstnance, dává jim dostatek
pravomocí a respektuje jejich názor. Ředitelka podporuje účast všech pracovníků na rozhodování o zásadních otázkách
školního vzdělávacího programu.
Povinnosti, pravomoci a úkoly všech zaměstnanců jsou jasně vymezeny organizačním řádem školy a jednotlivými
pracovními náplněmi.
Vzhledem k tomu, že má mateřská škola malý počet zaměstnanců v jedné budově, je řídící proces postaven výrazněji
na pravidelných každodenních osobních kontaktech, otevřené komunikaci a vzájemné dohodě. Je vytvořen informační
systém, který zajišťuje informovanost všech zaměstnanců (porady svolané ředitelkou, informační nástěnka vedle
kanceláře ředitelky, e-maily, společný účet na googlu, školní skupina na WhatsAppu a dále komunikační kanál „Pošli to
dál“).
O pobytu ředitelky mimo mateřskou školu je informována učitelka pověřená zastupováním v nepřítomnosti ředitelky,
která plní úkoly zadané ředitelkou.
Profesní chování a názory zaměstnanců na činnost školy jsou v souladu s požadavky vedení školy. Strategie rozvoje
školy je všem jasná a respektovaná.
Ředitelka vydává vnitřní předpisy a směrnice mateřské školy, kterými se řídí všichni zaměstnanci a jsou jim plně k
dispozici. Povinnost zaměstnanců je respektovat vydané vnitřní směrnice MŠ, ŠVP MŠ, jejich cíle i obsah berou za své.
Zaměstnanci školky bez výjimky pracují jako tým. Na zajištění provozu a chodu školy se podílí všichni pedagogičtí i
nepedagogičtí pracovníci. Jejich spolupráce je založena na vzájemné komunikaci, důvěře, respektu, toleranci a
spolupráci s rodiči.
Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem a dalšími orgány státní správy a samosprávy.
Kontrolní a evaluační činnosti zahrnují veškerou činnost mateřské školy a z příslušných výsledků jsou vyvozovány závěry
pro další práci.

3.8

Personální zajištění školy

Pedagogičtí pracovníci:
 ředitelka školy,
 učitelky,
 asistent pedagoga (dle aktuální potřeby podpůrných opatření).
Všechny pedagogické pracovnice mají předepsanou kvalifikaci pro předškolní vzdělávání.
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Služby pedagogů jsou organizovány takovým způsobem, aby byla vždy při všech činnostech zajištěna optimální
pedagogická péče.
Provozní pracovníci:






vedoucí školní jídelny,
kuchařka,
školnice,
uklízečka,
školní asistentka (pokud je pozice zřízena z dotačních programů OP VVV)

3.9

Spoluúčast rodičů

Jedním z nejdůležitějších článků spoluúčasti jsou rodiče, a to jako partneři. Snažíme se o vstřícnou a odbornou
komunikaci, navazování partnerských vztahů s cílem společného působení na vzdělávání dětí. Spoluúčast s nimi začíná
v době přijímacího řízení a před nástupem dětí do mateřské školy. Další spolupráce nastává v době adaptační doby,
během níž jsou rodiče seznamováni s životem a pravidly v mateřské škole. Pokud je to pro dítě vhodné, mají možnost
setrvat ve třídě určenou individuální dobu. V dalším průběhu života dítěte v kolektivu vrstevníků je vyvíjena maximální
snaha, aby mezi učitelkami a rodiči panovala oboustranná důvěra a otevřenost, vstřícnost, porozumění, respekt a
ochota spolupracovat. Jsou sledovány konkrétní potřeby jednotlivých dětí, případně rodin, s cílem jim porozumět a dle
možnosti vyhovět. Rodiče jsou informováni o dění v mateřské škole a projeví-li zájem, mohou spolurozhodovat při
plánování programu pro děti, při řešení vzniklých problémů apod. Učitelky dbají, aby přitom chránily soukromí rodiny,
zachovávaly patřičnou mlčenlivost o jejich vnitřních záležitostech, varují se přílišné horlivosti a poskytování
nevyžádaných rad. Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům v péči o dítě. Nabízí jim
poradenský servis a zajišťuje pro ně různé besedy s odborníky dle jejich zájmu v otázkách výchovy a vzdělávání
předškolních dětí. Rodiče také pomáhají sponzorskými dary.
Naše mateřská škola spolupracuje s dalšími varnsdorfskými podnikatelskými subjekty.
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4

ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ
4.1

OTEVÍRACÍ DOBA:

Organizační podmínky

6,15 – 16,15 hodin

 při vstupu do mateřské školy je uplatňován individuální adaptační režim,
 děti mají dostatek prostoru i času pro seberealizující činnost, kterou je bezesporu HRA,
 vyvážený prostor spontánních a řízených činností, včetně aktivit, které škola organizuje nad rámec běžného
programu,
 uspokojování pohybových potřeb dětí,
 vytváření podmínek pro individuální, skupinové i kolektivní činnosti,
 organizování veškerých činností tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě, nápaditosti a
experimentování,
 respektování individuality a soukromí každého dítěte,
 učitelky na třídách tvoří třídní vzdělávací programy (TVP) podle rozpracovaných bloků a témat ve školním
vzdělávacím programu (ŠVP).
ORGANIZACE DNE DĚTÍ VE TŘÍDÁCH (orientační časy)
6,15 – 8,00 hodin
8,00 – 9,00 hodin
9,00 – 9,45 hodin
9,45 – 11,30 hodin
11,30 – 12,00 hodin
12,00 – 13,45 hodin
13,45 – 14,15 hodin
14,15 – 15,15 hodin
15,15 – 16,15 hodin

doba příchodu dětí, ranní hry dětí, individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími
potřebami, gramotné činnosti (spontánní i řízené, individuální i skupinové),
osobní hygiena, přesnídávka, průběžné pokračování v započatých činnostech,
kondiční a relaxační cvičení, pohybové hry, jazykové chvilky, gramotné činnosti řízené, volné,
individuální i skupinové,
osobní hygiena, pobyt venku,
osobní hygiena, oběd,
osobní hygiena, příprava na odpočinek, četba před spánkem, vlastní odpočinek, zájmové
činnosti,
osobní hygiena, odpolední svačina,
hry dle volby a přání dětí, zájmové činnosti, pokračování cílené gramotné činnosti, individuální
péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami,
spojení obou tříd v 1. třídě, volné hry na přání dětí do příchodu rodičů.

4.2

Charakteristika jednotlivých tříd

Názvy tříd jsou vybrány neobvykle a to podle jejich polohy: „DOLŇÁCI“ a „HORŇÁCI“. Jedná se o heterogenní,
rovnocenné třídy zaměřené na všeobecné vzdělávání.
Do obou tříd může být ředitelkou dle stanovené výjimky z počtu dětí na třídu zapsáno maximálně 25 dětí.
V jednotlivých třídách máme společně s dětmi stanovena pravidla chování, která jim usnadňují jejich vzájemné soužití
s vrstevníky, ale i samostatně zhodnotit, co je správné a co ne. Vedeme děti k odpovědnosti za své chování a
smysluplné jednání.
Do tříd mohou být v rámci inkluze zařazeny děti s postiženým za předem určených a dohodnutých pravidel
vycházejících z doporučení školských zařízení, odborníků, lékařů.
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4.3

Podmínky přijímání dětí a ukončení jejich docházky

Tuto problematiku podrobně řeší směrnice mateřské školy č. 12 „Směrnice o postupu přijímání dětí do mateřské školy“,
která se aktualizuje každoročně před vyhlášením zápisu dětí do mateřské školy pro nadcházející nový školní rok.
Děti k předškolnímu vzdělávání přijímá a jejich pobyt v mateřské škole ukončuje ředitelka školy. Přijímány jsou
zpravidla děti ve věku od tří do šesti let (lze přijmout i děti mladší tří let pokud není kapacita školky naplněna).
Děti jsou do tříd zařazovány rovnoměrně podle věku a pohlaví. Dále je přihlíženo k přání rodičů při zápise, k již
docházejícím sourozencům a případně i kamarádům, kteří navštěvují mateřskou školu.
Děti nastupují do mateřské školy zpravidla od 1. září téhož kalendářního roku, kdy probíhá zápis. Dítě může být přijato
k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.
Ředitelka školy může rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání po předchozím písemném upozornění rodiče dle
§ 35, odst. 3, školský zákon č.561/2004 Sb., v platném znění.
V případech, kdy počet žádostí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu,
postupuje ředitelka při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle stanovených kritérií, která jsou
obsahem výše uvedené směrnice.
Mateřská škola přijímá i děti se speciálními vzdělávacími potřebami a děti mimořádně nadané.

4.4

Vzdělávání dětí mimořádně nadaných

Nadání je vzácný dar, předpoklad, není-liž rozvíjen, může přijít nazmar. Je to velká škoda pro jednotlivce i pro
společnost. A proto se odkláníme od tvrzení, že mimořádně nadané dítě se prosadí samo. Metodou včasné diagnostiky
se snažíme odhalit u dětí mimořádné schopnosti či nadání a rozvíjet jej formou rozmanité vzdělávací nabídky za využití
odborníků, pestré a podrobně propracované odborné literatury, což je zakotveno v individuálním vzdělávacím plánu
takovýchto dětí.

4.5

Vzdělávání dětí se speciálními potřebami

V MŠ se snažíme o to, aby náš vzdělávací program uspokojoval základní i speciální potřeby dítěte, vytvářel optimální
podmínky pro jeho individuální osobnostní rozvoj a přirozené prostředí pro získávání životních kompetencí. A proto se
nebráníme myšlence integrace dětí se zdravotním postižením do společnosti a inkluze (=splynutí v jedno společenství),
ve kterém se všichni vzájemně respektujeme. Jsme přesvědčeni, že školní docházka společně s dětmi bez postižení
handicapovaným dětem výrazně pomáhá v pěstování zdravého sebevědomí a začlenění se mezi ostatní. Dětem bez
postižení pak pomáhá soužití s těmito dětmi naučit se bez problémů přijímat lidi s nějakou odlišností a umět se k nim
chovat přirozeně.
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Chceme všechny děti připravovat na to, aby byly schopny se aktivně vyrovnávat s přirozenou stávající životní realitou.
Uvědomujeme si, že zdárný průběh a celkový úspěch integrace dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami je závislý
na systematickém přístupu k dítěti a rodině i na spolupráci rodiny, školy a školského poradenského zařízení. Na naší
škole pracuje jedna pracovnice se vzděláním – speciální pedagogika předškolního věku zaměřená na obor logopedie.

DĚTI S LOGOPEDICKOU VADOU
Spolupracujeme s logopedkou, která dochází do naší mateřské školy jednou za čtrnáct dní. V návaznosti na její
diagnostiku učitelky individuálně pracují dle navržené specializované péči ve spolupráci s rodinou pro získání většího
efektu. Učitelky se systematicky vzdělávají na seminářích zaměřených na obor logopedie.

DĚTI SE ZDRAVOTNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM
Také jejich vzdělávání je třeba přizpůsobit potřebám, které vyplývají z jejich oslabení, např. dlouhodobá nemoc nebo
lehčí porucha jeho učení nebo chování. I v této oblasti se učitelky účastní seminářů zaměřených na jednotlivé druhy
postižení (aktuálně podle potřeb přijatých dětí se znevýhodněním).

DĚTI SE SOCIÁLNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM
Poskytujeme podporu pro děti z oslabených rodin či pro děti, které pocházejí z jazykově odlišného prostředí.
Využíváme různé dotační programy pro tyto účely, vytváříme pracovní pozice (školní asistent…) pro práci s těmito
dětmi. Tam, kde je to potřebné a účelné, je nutné pro jednotlivé děti sestavovat individuální vzdělávací programy
uzpůsobené jejich vzdělávacím potřebám, fyzickým či psychickým možnostem i sociální situaci. Snažíme se maximálně
vyjít vstříc a vyhovět jejich potřebám.
Důraz klademe také na spolupráci s dalšími odborníky – lékař, psycholog, neurolog, rehabilitační pracovníci, PPP a SPC,
raná péče, ostatní odborníci dané problematiky.
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5

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU
5.1

Základní filosofie programu

Základní filosofií naší mateřské školy je přirozenou formou blízkou dětskému chápání rozvíjet jeho osobnost a připravit
je po všech stránkách pro vstup do další životní etapy, kterou je vstup do základní školy.
Mateřská škola je prvním stupněm celoživotního vzdělávání. Cílem výchovného působení v mateřské škole je přispět k
aktivnímu a šťastnému dětství všech dětí. Do základní školy chceme společně předávat děti samostatné, zvídavé,
pohybově aktivní, schopné komunikovat s dospělými a vrstevníky, a když se zadaří, tak komunikovat bez větších
řečových vad a se širokou slovní zásobou.

5.2

Dlouhodobé cíle mateřské školy

Dlouhodobé cíle vychází z jednotlivých písmen samotného neoficiálního názvu naší mateřské školy:

S -T- O- N- O- Ž- K- A
S
T
O
N
O
Ž
K
A

jako soudržnost s kolektivem

- neboli BÝT PŘÁTELSKÝ, UČIT SE LASKAVOSTI.

jako tolerance k ostatním

- neboli NASLOUCHAT DRUHÝM A SNAŽIT SE JE POCHOPIT.

jako odpouštět

- neboli KAŽDÝ MŮŽE UDĚLAT CHYBU, ALE MUSÍ SE UMĚT OMLUVIT.

jako neubližovat

- neboli NEDĚLAT DRUHÝM TO, CO SÁM NEMÁM RÁD.

jako osamostatnit se

- neboli ODPOUTAT SE OD RODIČŮ A UMĚT SE SÁM ROZHODOVAT.

jako žít zdravě

- neboli NEODMÍTAT ZDRAVOU STRAVU A OTUŽOVAT SE.

jako kamarádství

- neboli NAVAZOVAT KLADNÉ VZTAHY A ROZVÍJET JE.

jako aktivní přístup k životu

- neboli ZAPOJOVAT SE DO SPOLEČNÝCH ČINNOSTÍ.

5.3 Krátkodobé cíle mateřské školy








vytvářet zdravé životní postoje a návyky jako základ zdravého životního stylu a způsobu života,
podporovat psychickou zdatnost a odolnost dítěte, rozvoje jeho intelektu, řeči, jazyka a poznávacích procesů,
posilovat prosociální chování ve vztahu k ostatním lidem – v rodině, v mateřské škole,
osvojit si poznatky a dovednosti související s podporou zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí,
vytvářet základy aktivních postojů a vztahů ke světu, k životu, ke kultuře a umění,
seznámit se s místem a prostředím, ve kterém děti žijí a vytvářet pozitivní vztah k němu,
rozšiřovat povědomí dětí elementárními poznatky o rozmanitosti, vývoji a proměnách
přírody, kultury a techniky,
 snaha pochopit, že lidská činnost může mít pozitivní, ale i negativní dopady na společnost a přírodní prostředí.
Při sestavování ŠVP PV vycházíme z cílů a oblastí RVP PV, které jsou uzpůsobeny pro potřeby naší mateřské školy. Pro
učitelky jsou závazným obsahem konkrétních činností.
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Na jejich základě jsou zpracovány očekávané výstupy, které jsou pouze orientační. Jednotlivé děti je nemusí ve všech
činnostech dosáhnout v uvedené kvalitě, záleží na individuálních potřebách a možnostech daného dítěte.
Dle dílčích vzdělávacích cílů a očekávaných výsledků je navržena i vzdělávací nabídka, která není pro učitelky závazná.
Mohou ji doplnit nebo upravit. Platí však zásada, že veškerá plánovaná vzdělávací nabídka by měla být rozpracována
do jednotlivých třídních vzdělávacích programů v souladu s tématy daného integrovaného bloku.

Klíčové místo v každodenním programu zaujímá hra, pravidelnou součástí denního programu jsou pohybové aktivity.
Někdy pravidelný denní režim naruší zvláštní příležitosti a situace (některé většinou naplánované), které jsou pro děti
příjemným zážitkem doplňující a zpestřující program.

Vzdělávací činnosti jsou založeny na metodách přímých zážitků, využívají dětské zvídavosti a potřeby objevovat, vedou
děti k individuální práci s vytvořením podmínek pro činnosti dítěte. Probouzí v dítěti aktivní zájem a chuť se dívat
kolem sebe, naslouchat, objevovat, ale i ukázat odvahu, co všechno už samo umí, zvládne a dokáže. Nepředkládají
dětem jen hotové návody, ale naopak jim umožní hledat samostatné cesty tvořivým myšlením a vlastním nápadem.

Rámcové cíle vyplývající z RVP PV = vyjadřující univerzální záměry předškolního vzdělávání. Tyto cíle jsou svým
způsobem univerzální, přirozené a všudypřítomné. Ve svém celku vyjadřují základní orientaci předškolního vzdělávání a
stejně tak i každodenní práce pedagoga.
 rozvíjení dítěte, jeho učení a poznávání,
 osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost,
 získání osobnostní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.

Klíčové kompetence vyplývající z RVP PV = představují výstupy, resp. obecnější způsobilosti, dosažitelné v
předškolním vzdělávání. Úroveň kompetencí, obecně dosažitelná předškolním dítětem, vyjadřuje to, čím může
mateřská škola přispět k výbavě dítěte pro celoživotní učení dříve, než dítě zahájí povinné školní vzdělávání.
 kompetence k učení,
= dítě vnímá učení jako přirozený proces, přistupuje k učení iniciativně, s aktivním zájmem, výsledky učení uplatňuje
v životě…,
 kompetence k řešení problémů,
= přistupuje k problémům aktivně, řeší je konstruktivně a inovativně, získané zkušenosti vyhodnocuje a využívá je při
řešení dalších problémů a situací, s nimiž se v životě setkává…,
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 kompetence komunikativní,
= vstřícně komunikuje se svým okolím, kultivovaně se domlouvá a vyjednává, prostřednictvím komunikace vyjadřuje
své myšlenky, názory, pocity, úsudky…,
 kompetence sociální a personální,
= vystupuje autonomně, zaujímá prosociální postoje, spolupracuje a spolupodílí se na činnostech, odmítá společensky
nežádoucí chování a brání se jeho důsledkům…,
 kompetence činnostní a občanské.
= respektuje pravidla, etické i právní normy, vnímá, přijímá, rozvíjí a chrání hodnoty spojené se zdravím a bezpečím,
životním prostředím, zaujímá odpovědný vztah k práci i učení…
Tyto jmenované soubory dovedností, poznatků, hodnot a postojů nejsou izolované, ale vzájemně propojené a
provázané

Formy a metody vzdělávací práce = v rámci výchovně vzdělávací práce uplatňujeme metody a formy práce, které
vyžadují rozvojové předpoklady a možnosti dětí. Dále se odvíjejí od daných cílů školy a její filozofie.
 prožitkové a kooperativní učení založené na přímých zážitcích dítěte, podporuje přirozenou vlastnost dětí zvídavost a potřebu objevovat, poskytuje dítěti dostatek prostoru pro spontánní aktivity a jeho vlastní plány,
 situační učení založené na vytváření a využívání situací jakožto srozumitelnou praktickou ukázku životních
souvislostí,
 spontánní sociální učení využívá přirozené nápodoby, kdy děti poskytovaný vzor chování a postojů napodobují
a přejímají je za vlastní.

Vzdělávací oblasti dle RVP PV
Tyto okruhy nelze vnímat jako témata pro jednotlivé integrované bloky (tematické celky). Jedny se objeví jednak ve
formální vzdělávací nabídce (v integrovaných blocích), jiné se promítnou v nabídce neformální (výchovný styl, metody,
formy apod.), popř. v obojím. Jsou závazné globálně (nemusí být uveden jejich přesný výčet) a jsou povinné pro
pedagogy, nikoli pro děti. Znamená to, že učitelky tyto okruhy dětem nabídnou, děti mají příležitost se s příslušnými
poznatky v průběhu předškolního vzdělávání setkat, ale nemusí si je v plném rozsahu osvojit.
Výchova i vzdělávání se promítá do všech činností a situací, které se v průběhu dne vyskytnou. Učitelky důsledně dbají
o vyváženost mezi spontánními a řízenými aktivitami.
PROSTŘEDKY PLNĚNÍ CÍLŮ: individuální činnosti s dětmi, spontánní činnosti, skupinové činnosti s dětmi, řízené činnosti
– nesmí převažovat nad činnostmi spontánními, frontální formou využíváme při denních rituálech v komunikativním
kruhu na přivítání, dále sloužící k poskytování zpětné vazby a hodnocení dětí či dne…apod.
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Zahrnuje fyzický rozvoj a pohybovou koordinaci, jemnou motoriku, koordinace ruky a oka, sebeobsluhu, oblast zdraví a
bezpečí..

Nejrozsáhlejší oblast, která se dotýká jazyka a řeči (její výslovnosti, gramatické správnosti, porozumění, dorozumívání,
vyjadřování), poznávací schopnosti a funkcí, představivosti, fantazie a myšlenkových operací (jako jsou vnímání,
pozornost, soustředění, paměť, tvořivost, vynalézavost, fantazie, rozlišování optických a grafických symbolů, grafické
vyjadřování, časoprostorová orientace, základní předmatematické představy, početní a číselné pojmy a operace,
řešení problémů a učení), sebepojetí, city, vůle (sebevědomí, sebeuplatnění, sebeovládání, přizpůsobivost, sebepojetí,
city, vůle).

Dotýká se komunikaci s dospělým, komunikaci s dětmi, spolupráci při činnostech, sociabilitu.

Řeší společenská pravidla a návyky, zařazení do společenství, kulturu a umění.

Dává dětem příležitost k poznatkům, sociální informovanosti, adaptabilitě ke změnám, vztahu k životnímu prostředí.
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6

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

Během celého roku nás bude provázet kamarádka Stonožka, která nás bude seznamovat s okolním světem a naučí nás
hodně užitečných věcí. Například jak se k sobě hezky chovat a jak spolu mluvit, aby to nikoho nebolelo.
Dozvíme se, jak se probouzí jaro, co se děje v únoru v medvědím doupěti, proč má pavouk osm nohou, kam se
schovávají broučci, k čemu potřebujeme vodu, co všechno dovedou ruce a spoustu dalších věcí .
Školní vzdělávací program tvoří 13 integrovaných bloků, z nichž každý má dílčí podtémata. Jednotlivé integrované bloky
jsou orientačně situovány podle měsíců, významných událostí a ročních období a stejně tak jsou zaměřeny i jednotlivá
podtémata. Dotýká se všech oblastí vzdělávání. Časové limity jsou jen orientační a variabilní. Záleží na dětech, na jejich
schopnostech a možnostech, za jaký čas dané téma a blok zvládnou.

6.1

Názvy integrovaných bloků a jednotlivých témat

1. ŠLA STONOŽKA DO ŠKOLKY______________________________________________________________________





Vítání kluků a holek ve Stonožce
Pestrý den Stonožky
Se Stonožkou na zahradě
Se Stonožkou v sadu

Tento blok pojme měsíc září. Bude věnován především adaptaci dětí na prostředí a režim mateřské školy a seznámení
dětí mezi sebou. Vše bude probíhat formou her a interaktivních činností. Učitelky pomohou dětem se samostatností,
hygienou a sebeobsluhou. Vytvoříme smlouvu, jak se ve školce chovat, naučíme se třídní pravidla, která budeme
všichni respektovat. Budeme trénovat hrubou a jemnou motoriku i jazykové dovednosti. Dozvíme se, co dělá Stonožka
celý den, jestli ho má stejný jako my. Prožijeme období sklizně rostlin a plodů. Budeme se věnovat sklizené úrodě,
poznávat druhy ovoce a zeleniny, zpracovávat do chutných pokrmů či výtvorů.
2. STONOŽKA OBJEVUJE BAREVNÝ PODZIM__________________________________________________________





Stonožka na houbách
Stonožka pozoruje draky
Stonožka se zvířátky
Stonožka a podzimní poklady

Podzim bude Stonožka objevovat v měsíci říjnu a je věnován proměnám v přírodě. Budeme poznávat cyklické změny
stromů a života v lese, přípravu přírody k zimnímu spánku, pozorovat barvy, vyrábět z přírodních materiálů, které za
účasti Stonožky nasbíráme.
Budeme pokračovat ve zpracovávání podzimní sklizně, připravovat zásoby na zimu pro zvířátka, kterou jim také
doneseme do krmelce v lese. Budeme poznávat život v lese, co nám na podzim nabízí za mňamky. Také budeme
přihlížet, jak se zvířátka připravují na zimu a pomůžeme jim. Až budeme pouštět draky, tak budeme doufat, že nám
s jedním také neulétne Stonožka.
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3. STONOŽKA STŮNĚ______________________________________________________________________________
 Stonožka a oblečení
 Stonožka žije zdravě
 Stonožka má pět smyslů
V listopadu si připomeneme svátek předků a zemřelých. Světýlka vzbuzují v dětech mnohé otázky, na které někdy
těžko hledáme odpověď. Budeme si se Stonožkou povídat o lidském těle, zdraví a nemoci. Zaměříme se na naše
smysly. Stonožka ráda vymýšlí jazykolamy, tak si je zkusíme s ní. Nakoukneme do skříně Stonožky a prohlédneme si, co
si obléká a podle čeho si oblečení vybírá. Na programu je využití fantazie, když si budeme hrát na módní návrháře.

4. STONOŽKA SE PEKLA NEBOJÍ______________________________________________________________________
 Ve Stonožce malých čertíků
Na konci listopadu zjistíme, jestli se, jestli se Stonožka bojí čerta a Mikuláše a povíme si, jak jsme na tom se strachem
my. Zlobidla si připraví pro čerta básničku nebo písničku, aby se vykoupili před peklem.

5. STONOŽKA MÁ RÁDA VÁNOCE_____________________________________________________________________
 Vánoční tvoření se Stonožkou
 Kouzelné Vánoce ve Stonožce
Měsíc prosinec se tajemnými postavami jenom hemží! Kdopak zná všechny ty Barborky, Mikuláše, Lucky? Přijdou nás
navštívit Mikuláš s andělem a čertem a ukáže se, kdo celý rok nejvíc zlobil. Bude mít Mikuláš v Knize hříchů napsanou
Stonožku? Budeme se věnovat přípravě na Vánoční besídku s rodiči, užijeme si klidné tvořivé vánoční odpoledne
s rodiči. A proč dáváme dárky? Budeme se těšit na vánoční nadílku v naší školce, až Ježíšek zacinká a třeba…

6. STONOŽCE ZIMA NEVADÍ_________________________________________________________________________
 Stonožka v zimním království
 Stonožka sportuje i v zimě
 Stonožka u krmítka
Měsíci lednu by měla vládnout Paní Zima. Jaká vlastně je – dobrá nebo zlá? Jaká kouzla umí? Budeme rozeznávat
hlavní znaky ročního období zimy. V ledovém království se těšme na pozorování jinovatky, vločky, síly mrazu, proměny
vody. Děti čeká se Stonožkou pozorování a přikrmování ptáčků u krmítka v zimní přírodě i na zahradě, (krmítko,
semínka). Prozkoumáme, jaké zimní sporty má Stonožka nejraději. Má vůbec lyže? A kolik jich potřebuje, když má tolik
nožiček?
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7. MASOPUSTNÍ RADOVÁNKY SE STONOŽKOU___________________________________________________________





Stonožka a řemesla
Stonožka muzikantem
Karneval se Stonožkou
Stonožka a pohádky

Na rejdění masek se budeme těšit v únoru. Budeme vyrábět nejen masky ale i vařečky, metličky... Budeme si se
Stonožkou povídat o starých řemeslech, budeme hledat v našem městě, která tu ještě jsou. Zjistíme, jestli Stonožka
ráda zpívá, jestli umí hrát na hudební nástroj a založíme si hudební kapelu a budeme muzicírovat a zpívat pro radost.
Budeme si vyprávět pohádky, některé i společně zahrajeme Stonožce. Zjistíme, jakou pohádku má Stonožka nejraději a
také jí řekneme, jaká se líbí nám.
8. STONOŽKA A JARNÍ ČAROVÁNÍ____________________________________________________________________





Stonožka má ráda knihy
Stonožka s deštníkem
Se stonožkou na dvorku
Stonožka se zajíčkem

V březnu nás čeká pozorování přírody, budeme si všímat změn v počasí. Budeme potřebovat deštník? A schováme pod
něj i Stonožku? Zeptáme se Stonožky, jak probouzí jaro? Budeme hledat a pojmenovávat první jarní kytičky a rostlinky.
Umí to vůbec? Budeme pozorovat vstávající broučky, budeme poslouchat, jestli si k tomu vstávání vesele zpívají. Jé, a
těch nových malých zvířátek, co přišla na svět. Hezky je spočítáme a Stonožku s tím pěkně seznámíme. A když
nebudeme vědět, jak se jmenuje zvířátko, které se právě narodilo, prolistujeme knížky v naší knihovničce, také se
půjdeme podívat do velké knihovny a tam na nás bude čekat velká spousta knížek. Probereme, jak se zvířátka starají o
svá mláďata, budeme naslouchat ptačímu zpěvu a zkusíme jej napodobit. Na konci měsíce nám Stonožka ukáže, jaká
velikonoční překvapení si pro nás připravila. Myslíte, že zná zajíčka?
9. STONOŽKA SE NEZTRATÍ_________________________________________________________________________





Stonožka a semafor
Se Stonožkou ve vesmíru
Stonožka chce do školy
Se Stonožkou u čarodějnice

Stonožka nám v měsíci dubnu snad prozradí tajemství o vesmíru. Také si s ní budeme hrát na mimozenšťany a budeme
si představovat, jak se žije na jiné planetě. S kým a čím můžeme cestovat? To zjistíme, až se budeme věnovat
dopravním prostředkům a bezpečnosti na silnici, což si na vlastní kůži vyzkoušíme (jestli umíme chodit na chodníku,
jestli umíme přecházet, zda trefíme do školky…). Na konci měsíce se rozloučíme při reji čarodějnic s Rampušačkou a na
školní zahradu svoláme všechny čarodějnice a čaroděje z okolí, aby nás naučili svá tajná kouzla. Počkáme si, jestli je
zvládneme a získáme titul Čaroděj či Čarodějnice. Budeme muset pilně trénovat létání na koštěti. A ještě předtím se
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zajdeme podívat se Stonožkou, jak to vypadá ve velké škole, kam se chce Stonožka podívat, zkusíme si, jaké to je
sednout si do lavic, pozdravíme se s bývalými kamarády ze školky, které už do té velké školy chodí.
10. STONOŽKA JE RÁDA DOMA_______________________________________________________________________





Na návštěvě u Stonožky
Stonožka slaví s maminkou
Stonožka na olympiádě
Stonožka slaví den dětí

V měsíci květnu se půjdeme podívat, kde a jak Stonožka žije, a také s kým bydlí ve svém domečku. Nakoukneme, jak
Stonožka slaví různé svátky. Připravíme pro maminky překvapení a oslavíme s nimi Svátek maminek. Připravíme se se
Stonožkou na olympiádu a pořádně si protáhneme celé tělo. Uvidíme, jestli se při běhu Stonožce nezapletou nožičky.
Přeci jich má víc než my…budeme je muset spočítat. Na konci měsíce také oslavíme náš svátek. Ví vůbec Stonožka, že
děti mají svátek? A kdy má svátek Stonožka? Čeká nás spousta otázek a odpovědí.
11. STONOŽKA JDE DO SVĚTA________________________________________________________________________





Se Stonožkou ve Varnsdorfu
Se Stonožkou v zoo
Stonožka na louce
Stonožka u vody

Určitě se vydáme na nějaký výlet. Ale kam? Poradí nám Stonožka? V prvé řadě provedeme Stonožku naším městem a
zjistíme, jestli se s ní v našem městě neztratíme. Kam asi vedou všechny cesty a cestičky? Kam bychom se chtěli
podívat, kdybychom si mohli vybrat. Zeptáme se Stonožky, jestli už byla v ZOO a také si na ní zahrajeme.
Prozkoumáme, které kytky už kvetou, prohlédneme si je na zahrádkách, v knížkách, probereme vše od vajíčka až k
motýlovi. Třeba nám Stonožka povypráví i o jejím životě na louce. Nesmíme zapomenout zeptat se Stonožky, jaká
kytička jí nejvíce chutná, tedy její list. Poslechneme si vyprávění o vodě a vodních vílách. Praktickými pokusy zjistíme,
jak pijí rostliny, natrháme si známé bylinky a uvaříme si z nich jarní čaj. A také si názorně ukážeme koloběh vody…to
nás bude muset paní kuchařka nechat kouknout pod pokličku. No jo, je to pořád dokola. Snad se nám z toho nezatočí
hlava.
12. STONOŽKA SE TĚŠÍ NA PRÁZDNINY_________________________________________________________________
 Stonožka se nerada loučí
 Stonožka jede na prázdniny
A je tu konec školního roku. Bude se nám stýskat po Stonožce. Musíme se s ní rozloučit a také s budoucími školáky. To
zas bude dobrodružství. Stonožka totiž ještě neví, jaké překvapení jsme si pro ni a její rodiče přichystali. To budou
koukat, ale také na co vzpomínat, až půjde na prázdniny a po prázdninách do školy. Budeme si povídat, kam se kdo
chystá na prázdniny.
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13. KDYŽ SI HRAJE STONOŽKA_______________________________________________________________________
 Budeme si jenom hrát
V prázdninových měsících v naší školce přivítáme děti z jiných školek. Ale jenom na chvíli. V září si zase zavoláme ty
naše známé kamarády a vrstevníky. Celé prázdniny si budeme hrát a radovat.
Stonožka si velmi ráda hraje i o jarních prázdninách. To pak ve školce každý den s dětmi soutěží, zpívá si, hraje různé
hry, které má nejvíce v oblibě 😊
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6.2

Rozpracované jednotlivé integrované bloky

ŠLA STONOŽKA DO ŠKOLKY

1. INTEGROVANÝ BLOK:

___________________________________________________________________________HLAVNÍ ZÁMĚR:
Umožnit dětem přivyknout novému prostředí, režimu, kamarádům v co nejkratší době a co nejšetrnějším způsobem.
Vytvořit kladný vztah k mateřské škole.

_____________________________________________________________________________PODTÉMATA:
 Vítání kluků a holek ve Stonožce
Seznámení se s prostředím, zaměstnanci i vrstevníky v mateřské škole. Přivítání nových dětí ve Stonožce.
 Pestrý den Stonožky
Adaptace na režim v mateřské škole, získání jistoty a pocitu bezpečí (vím, co bude následovat, vím, kdy přijde máma
apod.).
 Se Stonožkou na zahradě
Získání základních znalostí o zelenině (druhy, čím nám prospívá, jak roste apod.).
 Se Stonožkou v sadu
Prohloubení znalostí o ovoci.
_____________________________________________________________PŘEDPOKLÁDANÝ ROZSAH: 4 týdny

Dítě a jeho tělo

Dítě a jeho psychika

Dítě a ten druhý

Dítě a společnost


















DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE:
přivítání všech dětí a příprava radostného vstupu do mateřské školy
seznamování dětí s novými kamarády a prostředím
osvojení si věku přiměřených dovedností
uvědomění si významu osobní hygieny
osvojení si základních pravidla při stolování a osobní hygieně
rozvoj pohybové dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky
objevování významu ovoce a zeleniny pro zdraví člověka
podněcovat děti k navazování slovního kontaktu
rozvoj komunikativní dovednosti a kultivovaného projevu
rozvoj paměti, pozornosti, představivosti a fantazie
získání relativní citové samostatnosti
poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě
seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému
vytváření prosociálních postojů
komunikovat s dospělým v mateřské škole odpovídajícím způsobem
osvojení a dodržování pravidel v mateřské škole

 poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření
 rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte
 kultivovat mravní a estetické vnímání, cítění a prožívání motivované podzimní
přírodou a jejími plody
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Dítě a svět

 seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije a vytvářet pozitivního vztahu
k němu
 rozvoj dovednosti bezpečně se orientovat v novém prostředí
 rozvoj kognitivních činností (kladení otázek a hledání odpovědí, objevování apod.)
 praktické užívání přístrojů, hraček a dalších předmětů a pomůcek, se kterými se dítě
běžně setkává
 činnosti zaměřené k péči o školní prostředí, školní zahradu a blízké okolí
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:







Dítě a jeho tělo











Dítě a jeho psychika








Dítě a ten druhý





Dítě a společnost



získat důvěru dětí i jejich rodičů
zvládnout odloučení od rodičů na určitou dobu
orientovat se bezpečně v prostorách MŠ i na zahradě
zvládnout bezpečnou chůzi po schodech i v organizovaném útvaru
adaptovat se na život v MŠ, aktivně spolupracovat s dětmi i dospělými
přirozeně a bez zábran komunikovat s ostatními dětmi i dospělými, používat jejich
jména
zvládnout sebeobsluhu při hygieně, oblékání i stolování
poznat si své věci i místo na ně určené
dodržovat stanovená, předem vyjasněná pravidla
zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci
zvládat jemnou motoriku
vytvářet správný návyk držení tužky
pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
vést hovor (naslouchat druhým, dokončit myšlenku, sledovat řečníku i obsah, ptát se)
formulovat otázky, odpovídat, slovně reagovat
rozlišovat některé obrazové symboly (piktogramy, obrazová pravidla třídy apod.) a
porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci
záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si zapamatovat a vybavit
vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních,
výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických)
respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné a
zdůvodněné povinnosti
navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud,
respektovat ho
přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská
přátelství
spolupracovat s ostatními
uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i
s dětmi (zdravit při příchodu i odchodu všechny, poděkovat, poprosit, požádat o
pomoc, uposlechnout pokyn apod.)
utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách
zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby apod.
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Dítě a svět

 porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé
 orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí
 zvládat běžné činnosti a požadavky na dítě kladené, které se doma a v mateřské škole
opakují
 osvojit si poznatky o ovoci a zelenině
VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA:























hry zaměřené na seznamování s prostředím a uložením hraček
chůze v prostoru individuálně i ve dvojicích
hry s různými druhy stavebnic
hry s pískem, kamínky, klacíky
spontánní hry ve třídě i na zahradě
vyprávění vlastního prožitku
reprodukce říkadel a krátkých básní, písní
činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování, spolupodílení na jejich tvorbě
aktivity zaměřené na vzájemné seznamování a utváření kamarádských vztahů
společné zpívání s oporou o hlas učitelky
kresba různými druhy materiálů – spontánní i tematická
jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, úklidu, úpravy
prostředí
grafomotorika, uvolnění ramenního kloubu
ochutnávky ovoce a zeleniny, smyslové hry na poznávání podle chuti, vůně, vzhledu a hmatu
společná příprava ovocných a zeleninových pokrmů
záměrné pozorování na vycházkách kolem zahrádek
zdobení bramborovými tiskátky
kreslení, malování a modelování ovoce a zeleniny
tvarovat papír pomocí mačkání a vytrhávání, jeho nalepování do určeného tvaru
orientace v pojmech: ráno – poledne – večer, den – noc
pojmenování činností podle denního zařazení – rozhovory v komunikativním kruhu, popis obrázků
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STONOŽKA OBJEVUJE BAREVNÝ PODZIM

2. INTEGROVANÝ BLOK:

__________________________________________________________________________HLAVNÍ ZÁMĚR:
Vytvářet v dětech kladný vztah k přírodě, umožnit dětem sledovat změny, které v přírodě během podzimu nastávají.

____________________________________________________________________________PODTÉMATA:
 Stonožka na houbách
Získat co nejvíce informací o lesních plodech a rizicích při jejich konzumaci.
 Stonožka pozoruje draky
Seznámit se se zákonitostmi podzimního počasí, poznat sílu větru a jeho vliv na přírodu..
 Stonožka se zvířátky
Prohlubovat v dětech lásku ke zvířatům, umožnit jim uspokojovat potřebu volně žijících zvířat a v rámci možností i
pomoci (např. naplnění krmelce).
 Stonožka a podzimní poklady
Zapojit co nejvíc smyslů a výtvarných technik při poznávání přírodnin a práce s nimi.

_____________________________________________________________PŘEDPOKLÁDANÝ ROZSAH: 4 týdny
DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE:

Dítě a jeho tělo

Dítě a jeho psychika

Dítě a ten druhý

Dítě a společnost

Dítě a svět






osvojení pravidel bezpečnosti při pobytu venku
odbourávání strachu z výšky, zdolávání překážek
osvojení si manuelní zručnosti a práce dle instrukce
vytváření zdravých životních návyků a postojů

 rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného
projevu
 vytváření základů pro práci s informacemi
 rozvíjet schopnosti a dovednosti vyjadřovat pocity, dojmy a prožitky
 posilovat vstřícné chování ve vztahu k druhému
 vytváření prosociálních postojů (ochotně se snažit pomáhat tomu, kdo to potřebuje)
 vytváření pozitivních vztahů ke kultuře a umění
 rozvoj estetického vkusu
 prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho
změny
 vytváření povědomí o přírodním prostředí a jeho rozmanitosti, vývoji a neustálých
proměnách
 zapojení se do podzimních prací na zahradě
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OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:

Dítě a jeho tělo

Dítě a jeho psychika

Dítě a ten druhý

Dítě a společnost

 bezpečně chodit ve dvojicích, v útvaru, nevybíhat samostatně, zastavit na
domluveném místě
 chodit, běhat za vedoucím dítětem
 zvládat běžné způsoby pobytu v různém prostředí (chodit po šikmé ploše a zvýšené
rovině)
 sladit pohyb se zpěvem
 mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví
 zacházet s přírodninami jako s výtvarným
 zvládat zdravotně preventivní návyky (starat se o osobní hygienu, přijímat stravu a
tekutinu apod.)
 učit se nová slova a aktivně je používat
 sledovat a vyprávět příběh, pohádku
 utvořit jednoduchý rým
 chápat prostorové pojmy (předložky, příslovce apod.)
 chápat elementární časové pojmy (roční období)
 být citlivé ve vztahu k přírodě a živým bytostem
 zachytit a vyjádřit své prožitky
 snažit se ovládat své afektivní chování
 vnímat, co si druhý přeje či potřebuje
 odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná
 řešit konflikty dohodou
 chovat se obezřetně při setkání s neznámými lidmi, zvířaty








Dítě a svět






odmítat společensky nežádoucí chování (např. ubližování, lhostejnost apod.)
sledovat se zájmem dramatické či hudební představení a hodnotit svoje zážitky
zvládat základní hudební vokální dovednosti
vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení
vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných technik a dovedností (kreslit,
tvořit z papíru, vyrábět z přírodnin apod.)
pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (chránit přírodu, živé tvory, dbát o
pořádek apod.)
uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může v přírodě setkat a mít povědomí, jak se
prakticky bránit
vnímat, že příroda má svůj řád, je rozmanitá, pestrá a různorodá
všímat si změn a dění v přírodě
bezpečně hrabat listí, sbírat větvičky a odvážet je na určené místo
poznávat, že i děti mohou pomáhat zvířátkům s přípravou na zimu
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VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA:


























činnosti zaměřené k poznávání přírodnin
činnosti zaměřené k poznávání hub (které jsou našemu zdraví nebezpečné, které můžeme konzumovat apod.)
manipulační činnosti s přírodninami
poznávací vycházky v okolí MŠ, na okraj lesa se střídáním 1. dvojice
sbírání žaludů, kaštanů, bukvic apod.
motivační pohybové hry
překonávání překážkové dráhy – hra na zvířátka
jednoduché pracovní činnosti při úpravě prostředí okolí mateřské školy
samostatná obsluha při stolování
dodržování pitného režimu
grafické napodobování tvarů, písmen
využití všech vhodných situací ke kladnému hodnocení vzájemné pomoci
vyprávění zážitků na základě zkušeností jednoduchou větou – komunikativní kruh
dechová cvičení – co dokáže vítr, vánek, vichřice
soustředěný poslech vyprávění, literárního textu s následnou reprodukcí
dramatizace pohádky s podzimní tématikou
vyprávění vlastního příběhu
vymýšlení otázek a hledání odpovědí
přiřazování plodů ke stromům
výroba podzimních dráčků
sestavení z přírodnin, modelování, kreslení oblíbeného zvířátka
rytmizace říkadel hrou na tělo, i s využitím různých rytmických nástrojů, přírodnin
hra s písničkou
konkrétní operace s přírodním materiálem (třídění, odhad, přiřazování apod.)
kolektivní práce na zahradě
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STONOŽKA STŮNĚ

3. INTEGROVANÝ BLOK:

___________________________________________________________________________HLAVNÍ ZÁMĚR:
Dát dětem možnost poznat své tělo, co mu prospívá, co ho poškozuje, jak ho chránit, abychom byli silní a zdraví.
____________________________________________________________________________________PODTÉMATA:
 Stonožka a oblečení
Zvládnout základy sebeobsluhy, orientaci ve vhodném oblečení vzhledem k události a počasí.
 Stonožka žije zdravě
Získat co nejvíce znalostí o zdraví, základních hygienických návycích,, seznámit děti s tím, jak předcházet nemocem.
 Stonožka má pět smyslů
Umožnit dětem poznat a zapojit všechny smysly při poznávání své vlastní osoby.
_________________________________________________________________PŘEDPOKLÁDANÝ ROZSAH: 3-4 týdny
DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE:

Dítě a jeho tělo

Dítě a jeho psychika

Dítě a ten druhý

Dítě a společnost

Dítě a svět






uvědomění si vlastního těla
ovládání pohybového aparátu tělesných funkcí
osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví
osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví

 rozvoj jazykový dovedností receptivních (vnímání, naslouchání a porozumění)
 osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (čísla,
abeceda, symboly)
 poznávání sebe sama (uvědomění si vlastní identity)
 rozvoj schopnosti prožívat plně city
 ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztahu s druhými dětmi i dospělými
 schopnost rozvíjet vztahy dítěte k druhým lidem






seznamování se světem lidí
osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije
vnímat a přijímat základní hodnoty ve společenství ostatních lidí
rozvoj základních hygienických návyků mezi ostatními lidmi

 pochopení, že změny lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také
poškozovat a ničit
 rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách
 vytvoření sounáležitosti s živou i neživou přírodou
 všímat si a hodnotit stav prostředí kolem nás, posuzovat jeho vliv na naše zdraví a
nálady
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Dítě a jeho tělo

Dítě a jeho psychika

Dítě a ten druhý

Dítě a společnost

Dítě a svět

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:
 vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišit zvuky a tóny, zrakově
rozlišit tvary předmětů, rozlišit vůně, chutě, vnímat hmatem vlastnosti předmětů
apod.)
 rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí
 mít povědomí o významu aktivního pohybu a zdravé výživě
 mít povědomí o některých způsobech ochrany zdraví a bezpečí a o tom, jde v případě
potřeby hledat pomoc
 domluvit se slovy i gesty, improvizovat
 sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech
 popsat situaci (skutečnou, podle obrázku)
 vědomě využívat všech smyslů záměrně pozorovat všímat si (nového, změněného,
chybějícího)
 orientovat se v prostoru i v rovině
 nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným
 chápat matematické souvislosti (orientovat se v počtu cca do šesti)
 uvědomovat si své možnosti a limity (své silné a slabé stránky)
 přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se
hodnotit svoje osobní pokroky
 zachytit a vyjádřit své prožitky
 chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými jedinci,
v případě potřeby požádat druhého o pomoc (pro sebe i jiné dítě)
 chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný (jinak vypadá,
jinak se chová, něco jiného umí či neumí apod.)
 bránit projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování apod.
 chovat se zdvořile, přistupovat k druhým bez předsudků, s úctou k jejich osobě
 hrát fair, dodržovat pravidla her i jiných činností
 uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, že se mohou chovat
proti pravidlům a tím ohrožovat pohodu a bezpečí druhých
 vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností
 rozlišit a posoudit, co je pro naše zdraví vhodné, co ne
 zvládat běžné činnosti a požadavky na dítě kladené i jednoduché praktické situace,
které se doma a v mateřské škole opakují, chovat se přiměřeně a bezpečně doma i
na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře apod.)
 uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, a mít povědomí o
tom, jak se prakticky chránit (vědět, jak se nebezpečí vyhnout, kam se v případě
potřeby obrátit o pomoc)
 porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé (všechno kolem se mění, vyvíjí,
pohybuje a proměňuje a že s těmito změnami je třeba v životě počítat),
přizpůsobovat se běžně proměnlivým okolnostem doma i v mateřské škole
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VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA:




























každodenní provádění pravidelně se opakujících úkolů hygieny
hry spojené s oblékáním (např. poslepu)
nelokomočni pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě)
manipulační činnosti s oblečení (režimové momenty s potřebou oblékání apod.)
zdravotně zaměřené činnosti (protahovací cvičení, uvolňovací cvičení, relaxační cvičení apod.)
činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí
příležitosti a činnosti k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření zdravých životních návyků
příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů, k prevenci nemoci, nezdravých návyků a závislostí
vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo vidělo
hry činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků
grafické napodobování čísel, písmen, tvarů
popis obrázků
konkrétní operace s předměty (poznávání podle hmatu, chuti, zraku, čichu, sluchu)
smyslové hry zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, zrakové a sluchové paměti
činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů souvisejících s denním řádem
námětové hry na téma zdraví
činnosti zaměřené k poznávání různých lidských vlastností
mimické vyjadřování nálad (úsměv, pláč, hněv, zloba, údiv, vážnost apod.)
hry a situace, dke se dítě učí chránit soukromí a bezpečí své i druhých
běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování
hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí
poslech tlukotu srdce při cvičení a relaxaci, vysvětlení jak pracuje
hledat, kde jsou párová označení (ucha, uši, oči, oka, ruce, ručičky)
popisování a řazení dějově souvisejících obrázků
třídění oblečení (letní x zimní)
dokreslení chybějící části obrázku, vyzdobit vystřižené oblečení, malba, kresba, pokládání různých materiálů
zpívat píseň na zvukomalebné slabiky, hra na ztracenou melodii
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4. INTEGROVANÝ BLOK:

STONOŽKA SE PEKLA NEBOJÍ

___________________________________________________________________________HLAVNÍ ZÁMĚR:
Umožni dětem samostatně se vyjádřit ke svému chování a jednání, vytvářet v dětech potřebu být lepší, hledat cesty,
jak toho dosáhnout.

_______________________________________________________________________________PODTÉMA:
 Ve Stonožce malých čertíků
Aktivní zapojení dětí do výroby dárečků a do výzdoby mateřské školy, odbourat strach z čertů (jsem hodný – není proč
se bát).

____________________________________________________________PŘEDPOKLÁDANÝ ROZSAH: 1-2 týdny
DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE:

Dítě a jeho tělo

Dítě a jeho psychika

Dítě a ten druhý

Dítě a společnost

Dítě a svět

 osvojení si věkové přiměřených praktických dovedností
 zdokonalování v oblasti jemné motoriky
 rozvoj psychické zdatnosti
 rozvoj produktivních řečových dovedností a schopností (mluvní projev, vyjadřování,
vytváření pojmů)
 osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní
 rozvoj tvořivosti (tvořivé myšlení, řešení problémů, tvořivé sebevyjadřování)
 rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat
 rozvoj schopnosti sebeovládání
 vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu,
přizpůsobivosti apod.)
 bezpečí ve vztahu s druhými dětmi i dospělými
 rozvoj společenského i estetického vkusu
 vytvoření základů pozitivních vztahů ke kultuře, umění, tradicím a zvykům
 vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách
 vytváření povědomí o kulturním prostředí, o jeho rozmanitosti, vývoji a neustálých
proměnách
 rozvoj schopnosti přizpůsobit se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám
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OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:

Dítě a jeho tělo

Dítě a jeho psychika

Dítě a ten druhý

Dítě a společnost

Dítě a svět

 ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (používání nůžek, lepidla,
modelovací hmotu apod.)
 zvládnout sebeobsluhu
 koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou
 zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, jednoduchými hudebními
nástroji
 utvořit jednoduchý rým
 porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej
ve správných větách)
 správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči
 projevovat zájem o knížky
 postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí
 chápat prostorové pojmy, orientace v prostoru i v rovině
 vyjadřovat svou představivost a fantazii ve slovních výpovědích
 získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci
 uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého (obhajovat
svůj postoj nebo názor apod.)
 řešit konflikty dohodou
 porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad
 porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých
 vyjednávat s ostatními, domluvit se na společném řešení (v jednoduchých situacích
samostatně, jinak s pomocí)
 zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých
výtvarných technik)
 mít povědomí o širším společenském, kulturním i technickém prostředí i jeho dění
v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte
 uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat a mít povědomí o
tom, jak se prakticky chránit (vědět, jak se vyhnout nebezpečí, kam se v případě
potřeby obrátit o pomoc)
VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA:













lokomoční pohybové činnosti
zdravotně zaměřené činnosti (relaxační cvičení, dechová cvičení apod.)
hudební a hudebně pohybové hry a činnosti
jednoduché sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, úklidu, úpravy prostředí (pomoc při výzdobě třídy –
čekání na čerta, Mikuláše a anděla)
rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky
činnosti a příležitosti seznamující děti s různými sdělovacími prostředky (noviny, časopisy, knihy, internet
apod.)
grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen
estetické a tvůrčí aktivity
společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému
příprava a realizace společných zábav a slavností (slavnosti v rámci zvyků a tradic)
účast na divadelních a filmových představeních
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 sledování událostí v obci a účast na akcích, které jsou pro děti zajímavé (Mikulášská nadílka v DDM)
 využití různé výtvarné techniky k výrobě Mikuláše, čerta a anděla
 zhodnocení vlastního chování a jednání (rozhovor v komunikativním kruhu – co se nám na sobě nebo
kamarádovi líbí x nelíbí, jak to můžeme změnit)
 moje výtvarná představa čerta, Mikuláše, anděla
 hry na hledání, třídění a pojmenování předmětů s určenou vlastností
 chytání, házení, koulení - hry s míčem
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5. INTEGROVANÝ BLOK:

STONOŽKA MÁ RÁDA VÁNOCE

___________________________________________________________________________HLAVNÍ ZÁMĚR:
Navodit v mateřské škole vánoční atmosféru plnou klidu a pohody, seznámit děti s adventními zvyky a tradicemi,
vytvářet k nim kladný citový vztah.

_____________________________________________________________________________PODTÉMATA:
 Vánoční tvoření se Stonožkou
Procvičovat u dětí jemnou motoriku a rozvíjet estetickou stránku při vánočním vyrábění (dárečků, svícnů, výzdoby do
oken...)
 Kouzelné Vánoce se Stonožkou
Umožnit dětem vyzkoušet tradiční vánoční zvyky a prožít Vánoce „nanečisto“ se svými kamarády v mateřské škole.
Seznámit se s řadou vánočních koled.
_________________________________________________________________PŘEDPOKLÁDANÝ ROZSAH: 2-3 týdny
DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE:

Dítě a jeho tělo

Dítě a jeho psychika

Dítě a ten druhý

Dítě a společnost

Dítě a svět

 osvojení si poznatků a dovedností k podpoře osobní pohody i pohody prostředí
 rozvoj pohybových dovedností
 ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
 rozvoj produktivních řečových schopností (vyjadřování, mluvní projev apod.)
 osvojení si dalších forem sdělení verbálních i neverbálních (hudební, dramatické,
pohybové)
 vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj
zájmu o učení
 získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci
 rozvoj kooperativních dovedností
 posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské
škole, v dětské herní skupině apod.)
 vytvoření základů aktivních a pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj
dovedností umožňující tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat
 rozvoj základních společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj
schopnosti chovat se autonomně
 vytváření povědomí o širším kulturním prostředí a o jeho rozmanitosti
 vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti s lidmi, společností
 poznávání jiných kultur
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OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:

Dítě a jeho tělo








Dítě a jeho psychika

Dítě a ten druhý

Dítě a společnost

Dítě a svět












zachovávat správné držení těla
ovládat dechové svalstvo
sladit pohyb se zpěvem
zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, pomůcky,
uklidit po sobě, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce apod.)
ovládat koordinaci ruky a oka (zacházet s výtvarným materiálem jako jsou barvy,
nůžky, papír, lepidlo apod., zacházet s jednoduchými hudebními nástroji)
naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout
jednoduchou dramatickou úlohu apod.)
správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči
záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
chápat matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využívat (poznat více x
méně, první, poslední apod.)
postupovat a učit se podle instrukcí
v opakujících se situacích ovládat svoje city a přizpůsobovat jim své chování
těšit se z hezkých a příjemných zážitků, kulturních krás, setkávání se s uměním
porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad
vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc
spolupracovat s ostatními
přijímat a uzavírat kompromisy

 pochopit, že každý má ve společenství svou roli, podle které je třeba se chovat
 začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné
vlastnosti, schopnosti a dovednosti
 spoluvytvářet ve společenství prostředí pohody
 pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, spoluvytvářet
pohodu prostředí apod.)
 zvládat běžné činnosti a požadavky na dítě kladené i jednoduché praktické situace,
které se doma a v mateřské škole opakují
 osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně
smysluplné a přínosné a využitelné pro další učení a životní praxi
VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA:

 překážková dráha – různé výšky hrazdiček, tunel
 hudebně pohybové hry se zimní a adventní tématikou
 navozování vánoční atmosféry – vyprávění s pečením perníčků, loupáním jablíček, pouštěním lodiček,
zdobením smrkové větvičky, poslechem zvonečku apod.
 využití různé výtvarné techniky k výrobě vánoční výzdoby
- zdobení perníčků, kapříků
 poslech krátkých příběhů se zimní a adventní tématikou, navazující vlastní vyprávění ze své zkušenosti
 návštěva divadelního představení
 každodenní rozhovory s dětmi směřující k časovému určení událostí
 zpěv koled s klavírem a vhodnými rytmickými nástroji
 zjednodušenou kresbou vyjádřit vánoční přání
 společné zdobení vánočního stromečku
 společné odpolední tvoření s rodiči
 vánoční besídka pro rodiče + hry s novými hračkami za pomoci učitelky
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6. INTEGROVANÝ BLOK:

STONOŽCE ZIMA NEVADÍ

___________________________________________________________________________HLAVNÍ ZÁMĚR:
Utvářet si představu o zimní přírodě, o jejím vegetativním klidu, o vlastní sounáležitosti s přírodou, o pomoci člověka
zvířatům přežít zimu.

_____________________________________________________________________________PODTÉMATA:
 Stonožka v zimním království
Získání základních poznatků o zimní přírodě. Seznámení s vlastnostmi sněhu, pozorování a určování změn v zimní
přírodě.
 Stonožka sportuje i v zimě
Podporovat aktivní vztah k zimním sportům, vytvářet podvědomí o tom, že pokud chci něco dokázat, mohu se o to
pokusit vlastním přičiněním.
 Stonožka u krmítka
Seznámení s životem volně žijících ptáků v zimním období, prohlubování vztahu k živým tvorům.

_____________________________________________________________PŘEDPOKLÁDANÝ ROZSAH: 4 týdny
DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE:

Dítě a jeho tělo

Dítě a jeho psychika

Dítě a ten druhý

Dítě a společnost

Dítě a svět

 vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu
 rozvoj fyzické i psychické zdatnosti
 osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
 osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj
zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné,
hudební, pohybové, dramatické)
 získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci
 rozvoj kooperativních dovedností
 vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu,
přizpůsobivosti apod.)
 vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách
 vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a
umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat
 vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem
 rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám
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OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:

Dítě a jeho tělo

Dítě a jeho psychika

Dítě a ten druhý

Dítě a společnost

Dítě a svět

 mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom,
kde v případě potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem
apod.)
 pojmenovat části těla, některé orgány (včetně pohlavních), znát jejich funkce, mít
povědomí o těle a jeho vývoji, (o narození, růstu těla a jeho proměnách), znát
základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, s pohybem a sportem
 vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu
 učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumí)
 učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumí)
 popsat situaci (skutečnou, podle obrázku)
 rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, orientační a dopravní značky,
označení nebezpečí apod.) a porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci
 chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti
a podle potřeby je prakticky využívat (porovnávat, uspořádávat a třídit soubory
předmětů podle určitého pravidla, orientovat se v elementárním počtu cca do šesti,
chápat číselnou řadu v rozsahu první desítky, poznat více, stejně, méně, první,
poslední apod.)
 přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se
hodnotit svoje osobní pokroky
 chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými jedinci, v
případě potřeby požádat druhého o pomoc (pro sebe i pro jiné dítě)
 chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný (jinak
vypadá, jinak se chová, něco jiného umí či neumí apod.), že osobní, resp. osobnostní
odlišnosti jsou přirozené
 dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla
 chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé
 uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, že se mohou chovat
neočekávaně, proti pravidlům, a tím ohrožovat pohodu i bezpečí druhých
 vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat
základní hudební dovednosti vokální i instrumentální
 rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je
mohou poškozovat, všímat si nepořádků a škod, upozornit na ně
 porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé (všechno kolem se mění, vyvíjí,
pohybuje a proměňuje a že s těmito změnami je třeba v životě počítat),
přizpůsobovat se běžně proměnlivým okolnostem
VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA:

 příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů (hrozících při hrách, pohybových činnostech a dopravních
situacích, při setkávání s cizími lidmi), k prevenci nemoci, nezdravých návyků a závislostí
 hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků, užívání gest
 konkrétní operace s materiálem (třídění, přiřazování, uspořádání, odhad, porovnávání apod.)
 činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů (písmena, číslice, piktogramy,
značky, symboly, obrazce)
 cvičení v projevování citů (zvláště kladných), v sebekontrole a v sebeovládání (zvláště emocí záporných, např.
hněvu, zlosti, úzkosti apod.)
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 kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách
 aktivity podporující sbližování dětí
 sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti, hudební a hudebně pohybové hry, výtvarné hry a
etudy
 chůze ve stopách na sněhu
 hry se sněhem, sáňkování, bobování, chůze na lyžích na zahradě i na kopci
 spolupráce při stavbě sněhuláků a dalších staveb ze sněhu
 klouzání na zamrzlé louži, na kluzišti
 koulovaná – na pevný cíl
 nakupujeme sportovní potřeby pro sportovce
 řešení labyrintů
 hledání správných cest k cíli po určené značce
 pohybové improvizace podle hudby
 společné krmení ptáčků, kačen
 modelování ptáčků, malování zvířátek v zimní přírodě
 hra – hádej, o které věci, činnosti vypráví kamarád
 vymýšlení legračních vět
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MASOPUSTNÍ RADOVÁNKY SE STONOŽKOU

7. INTEGROVANÝ BLOK:

___________________________________________________________________________HLAVNÍ ZÁMĚR:
Posilování sociálního chování k vrstevníkům, dospělým, vytváření schopností přizpůsobit se přirozenému vývoji a
běžným změnám.
Podporovat duševní pohodu, psychickou a fyzickou zdatnost a odolnost dítěte.
____________________________________________________________________________________PODTÉMATA:
 Stonožka a řemesla
Získat představu o různých profesích a pochopit, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí jak chránit a
zlepšovat je, ale i naopak poškozovat a ničit.
 Stonožka muzikantem
Pěstovat v dětech muzikálnost, blíže je seznamovat s hudebními nástroji, dát dětem možnost si zahrát na dětské
hudební nástroje.
 Karneval se Stonožkou
Poznávat masopustní tradice a zvyklostí, rozvíjet pozitivní city a kulturní společenské postoje.
 Stonožka a pohádky
Procvičovat smysl pro dramatizaci objevováním pohádkových postav. Rozvíjet srozumitelné vyjadřování a slovní
zásobu.

_____________________________________________________________PŘEDPOKLÁDANÝ ROZSAH: 4 týdny
DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE:

Dítě a jeho tělo

Dítě a jeho psychika

Dítě a ten druhý

 rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné
motoriky (koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.),
ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
 osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
 rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání,
naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního
projevu, vyjadřování)
 posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování
apod.)
 rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a
prožitky vyjádřit
 rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání
 rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních
 posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské
škole, v dětské herní skupině apod.)
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Dítě a společnost

Dítě a svět

 poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného
sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace
obvyklým v tomto prostředí
 rozvoj společenského i estetického vkusu
 vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém
prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:

Dítě a jeho tělo

Dítě a jeho psychika

Dítě a ten druhý

Dítě a společnost

 ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem
 ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní
potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s
grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem,
modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji apod.)
 zacházet s jednoduchými hudebními nástroji, běžnými pracovními pomůckami
 domluvit se slovy i gesty, improvizovat
 sledovat a vyprávět příběh, pohádku
 poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma
 projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo,
film, užívat telefon
 projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo,
film, užívat telefon
 vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních,
výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim
 zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybovou
či dramatickou improvizací apod.)
 těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás i setkávání se s
uměním
 spolupracovat s ostatními
 respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit
si úkol s jiným dítětem apod.
 odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná
 pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svou roli,
podle které je třeba se chovat
 utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách,
co je v souladu s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se podle
této představy chovat (doma, v mateřské škole i na veřejnosti)
 vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem
literární, dramatické či hudební představení a hodnotit svoje zážitky (říci, co bylo
zajímavé, co je zaujalo)
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Dítě a svět

 mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém
prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických
ukázek v okolí dítěte
 pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat
vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí,
chránit přírodu v okolí, živé tvory apod.)
VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA:

























karnevalové hry s hudbou
výroba karnevalových masek a rekvizit
krátký text reprodukovat v roli
rozšiřování repertoáru písní spojených s pohybem
zobrazení dětí při karnevalových hrách
hra hledání dvojic – podle hmatu říkej vlastnosti, poznej - kdo má stejnou věc?
hra na němého
manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, materiálem; činnosti
seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich praktickým používáním
hudební a hudebně pohybové hry a činnosti
činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí
prohlížení a „čtení“ knížek
hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků, užívání gest
seznámení dětí s jednotlivými druhy starých řemesel, s různými druhy současných povolání
seznámení dští s pomy zaměstnání, práce
seznámení dětí s jednotlivými druhy hudebních nástrojů, jejich použití
pantomima činností
poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování filmových a divadelních pohádek a příběhů
motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností
hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii (kognitivní, imaginativní, výtvarné,
konstruktivní, hudební, taneční či dramatické aktivity)
činnosti zaměřené k vytváření (chápání) pojmů a osvojování poznatků (vysvětlování, objasňování, odpovědi na
otázky, práce s knihou, s obrazovým materiálem, s médii apod.)
činnosti nejrůznějšího zaměření vyžadující (umožňující) samostatné vystupování, vyjadřování, obhajování
vlastních názorů, rozhodování a sebehodnocení
estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické, literární, hudební, pohybové a další)
setkávání se s literárním, dramatickým, výtvarným a hudebním uměním mimo mateřskou školu, návštěvy
kulturních a uměleckých míst a akcí zajímavých pro předškolní dítě
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STONOŽKA A JARNÍ ČAROVÁNÍ

8. INTEGROVANÝ BLOK:

___________________________________________________________________________HLAVNÍ ZÁMĚR:
Objevovat zákonitosti probouzející se jarní přírody.
Prohlubování zájmu a zvídavosti dítěte rozvíjet kultivovaný projev a respekt ve vztahu k druhému.

_____________________________________________________________________________PODTÉMATA:
 Stonožka má ráda knihy
Aktivní naslouchání tomu, co říká druhý. Sdělování prožitků, diskutování (snaha o vzájemnou komunikaci).
 Stonožka s deštníkem
Osvojovat si poznatky o měnící se přírodě na jaře. Seznámení s koloběhem vody a poznat její důležitost pro život.
 Se Stonožkou na dvorku
Získávání povědomí o rodícím se životu na jaře, seznamování s domácími zvířaty a jejich mláďaty.
 Stonožka se zajíčkem
Zapojit se do velikonočních příprav a výzdoby mateřské školy. Seznamovat se s velikonočními zvyky, tradicemi, a
celkovým významem svátku.

____________________________________________________________PŘEDPOKLÁDANÝ ROZSAH: 4-5 týdnů
DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE:

Dítě a jeho tělo

Dítě a jeho psychika

Dítě a ten druhý

Dítě a společnost

 vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu
 rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné
motoriky (koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.),
ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
 rozvoj a užívání všech smyslů
 osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj
zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné,
hudební, pohybové, dramatické)
 vytváření základů pro práci s informacemi
 posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování
apod.)
 rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a
prožitky vyjádřit
 ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými
 seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému
 vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu,
přizpůsobivosti apod.)
 vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a
umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat
 seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o
prostředí, v němž dítě žije
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 seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního
vztahu k němu
 pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a
zlepšovat, ale také poškozovat a ničit
 rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:

Dítě a jeho tělo

Dítě a jeho psychika

Dítě a ten druhý

Dítě a společnost

 vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu
 zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, pomůcky,
uklidit po sobě, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce, práce na
zahradě apod.)
 rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí; chovat se tak, aby v situacích pro dítě
běžných a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých
 mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a
zdravé výživy
 sledovat a vyprávět příběh, pohádku
 sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech
 poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma
 projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo,
film, užívat telefon
 vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení
 být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem
 uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky (lásku, soucítění, radost,
spokojenost i strach, smutek, odmítání), rozlišovat citové projevy v důvěrném
(rodinném) a cizím prostředí
 vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc (chovat se citlivě a
ohleduplně k slabšímu či postiženému dítěti, mít ohled na druhého a soucítit s ním,
nabídnout mu pomoc apod.)
 chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný (jinak
vypadá, jinak se chová, něco jiného umí či neumí apod.), že osobní, resp. osobnostní
odlišnosti jsou přirozené
 odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná
 uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, že se mohou chovat
neočekávaně, proti pravidlům, a tím ohrožovat pohodu i bezpečí druhých; odmítat
společensky nežádoucí chování (např. lež, nespravedlnost, ubližování, lhostejnost či
agresivitu), chránit se před ním a v rámci svých možností se bránit jeho důsledkům
(vyhýbat se komunikaci s lidmi, kteří se takto chovají)
 vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem
literární, dramatické či hudební představení a hodnotit svoje zážitky (říci, co bylo
zajímavé, co je zaujalo)
 chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé
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 pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat
vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí,
chránit přírodu v okolí, živé tvory apod.)
 mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka,
uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují
vlastní zdraví i životní prostředí
VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA:

 činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije (funkce rodiny, členové rodiny a vztahy
mezi nimi ve společenství zvířat)
 přípravy a realizace společných zábav a slavností (oslavy výročí, slavnosti v rámci zvyků a tradic, sportovní
akce, kulturní programy apod.)
 receptivní slovesné, literární, výtvarné či dramatické činnosti (poslech pohádek, příběhů, veršů, hudebních
skladeb a písní, sledování dramatizací, divadelních scének)
 aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku (zdvořilost, ohleduplnost, tolerance, spolupráce) a mravní
hodnoty (dobro, zlo, spravedlnost, pravda, upřímnost, otevřenost apod.) v jednání lidí
 využívání příležitostí seznamující dítě přirozeným způsobem s různými tradicemi a zvyky běžnými v jeho
kulturním prostředí
 tématické vycházky a výlety do přírody, za zvířátky na dvorek
 motivační cvičení se slovním a hudebním doprovodem (zvířata, květiny, stromy se probouzejí ze zimního
spánku)
 napodobování zvířat pohybem
 zpracovávat různorodé materiály (víčka od pet lahví, provázky, drátky, krabičky, skořápky,…)
 poslech čtených příběhů (využití literárních textů) s následnou reprodukcí, ptát se na slova, kterým děti
nerozumějí
 diskuse o probíhajících změnách na určitém místě, všude kolem nás v důsledku roční změny
 hledání rozdílů mezi dvěma obrázky, předměty
 hry s obrázky – třídění, dvojice obrázků (kdo k sobě patří)
 vytleskávání a určování počtu slabik – domácí zvířata s mláďaty, jarní kytičky
 práce s obrázky a knihou - ,,Koloběh vody v přírodě“
 zapouštění barev do mokrého podkladu
 malování jarních kytiček s pozadím
 výtvarné zobrazení zvířátek na dvorku
 nácvik a práce s písněmi o jaru, zvířátkách
 skládání z papíru
 spolupráce při úklidu zahrady po zimě
 vědět, jak si chránit zdraví před nepřízní počasí
 znát význam vláhy pro přírodu, vědět co je koloběh vody
 být citlivý a ohleduplný ve vztahu k živým bytostem i přírodě
 k rostlinám i živočichům se chovat s vědomím, že nesprávným zacházením mohou zahynout
 osvojit si jednoduché poznatky o světě a životě se zaměřením na jarní přírodu
 práce s knihou, význam knih v životě

48

Mateřské školy Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, příspěvkové organizace

STONOŽKA SE NEZTRATÍ

9. INTEGROVANÝ BLOK:

___________________________________________________________________________HLAVNÍ ZÁMĚR:
Vytvářet základy poznání a pochopení pravidel silničního provozu.
Rozvíjet pocit sounáležitosti s přírodou, planetou Zemí, svým rodným městem.
____________________________________________________________________________________PODTÉMATA:
 Stonožka a semafor
Pomoci dětem pochopit základní pravidla chování na silnici i mimo ni. Zvládnout rozpoznat, kde na ně číhá nebezpečí a
jak mu předcházet.
 Se Stonožkou ve vesmíru
Vzbudit v dětech zájem o vesmír a vše s vesmírem spojené. Vytvářet základy pro práci s informacemi (knihy,
encyklopedie, obrazový materiál, internet…)
 Stonožka chce do školy
Příprava dětí na změnu spojenou se vstupem do základní školy, ukázat jim, jak se chová „školák“, jaké má povinnosti
 Se Stonožkou u čarodějnice
Nastínit dětem, proč se slaví netradiční jarní svátek „Pálení čarodějnic“.

_____________________________________________________________PŘEDPOKLÁDANÝ ROZSAH: 4 týdny
DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE:

Dítě a jeho tělo

Dítě a jeho psychika

Dítě a ten druhý

Dítě a společnost

 osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní
pohody i pohody prostředí
 osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě
 rozvoj a užívání všech smyslů
 rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání,
naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního
projevu, vyjadřování)
 rozvoj a kultivace představivosti a fantazie
 posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování
apod.)
 získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci
 získání relativní citové samostatnosti
 rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních
 vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu,
přizpůsobivosti apod.)
 vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách
 rozvoj společenského i estetického vkusu
 rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se),
přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a
přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané
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 vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou,
lidmi, společností, planetou Zemí
 vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém
prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:

Dítě a jeho tělo

Dítě a jeho psychika

Dítě a ten druhý

Dítě a společnost

 zachovávat správné držení těla
 vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově
rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat
hmatem apod.)
 mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom,
kde v případě potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem
apod.)
 rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí; chovat se tak, aby v situacích pro dítě
běžných a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých
 porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej
ve správných větách)
 rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, orientační a dopravní značky,
označení nebezpečí apod.) a porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci
 sledovat očima zleva doprava
 řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat „nápady“
 vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového,
změněného, chybějícího)
 chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u,
vedle, mezi apod.), elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer,
jaro, léto, podzim, zima, rok), orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se
orientovat v čase
 prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí (soucit, radost, náklonnost), snažit
se ovládat své afektivní chování (odložit splnění svých osobních přání, zklidnit se,
tlumit vztek, zlost, agresivitu apod.)
 zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybovou
či dramatickou improvizací apod.)
 konkrétní operace s materiálem (třídění, přiřazování, uspořádání, odhad, orovnávání
apod.)
 grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen
 porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad
 uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého (obhajovat
svůj postoj nebo názor, respektovat jiný postoj či názor), přijímat a uzavírat
kompromisy, řešit konflikt dohodou
 chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé
 porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých
 dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát fair
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 zvládat běžné činnosti a požadavky na dítě kladené i jednoduché praktické situace,
které se doma a v mateřské škole opakují, chovat se přiměřeně a bezpečně doma i
na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře apod.)
 vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a
různorodý - jak svět přírody, tak i svět lidí (mít elementární povědomí o existenci
různých národů a kultur, různých zemích, o planetě Zemi, vesmíru apod.)
 mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka,
uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují
vlastní zdraví i životní prostředí
VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA:

 hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků, užívání gest
 činnosti a příležitosti seznamující děti s různými sdělovacími prostředky (noviny, časopisy, knihy, audiovizuální
technika)
 vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co shlédlo
 konkrétní operace s materiálem (třídění, přiřazování, uspořádání, odhad, porovnávání apod.)
 spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty
 hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti (mechanické a logické, obrazné a pojmové)
 hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru i v rovině
 činnosti zaměřené k seznamování se s elementárními číselnými a matematickými pojmy a jejich symbolikou
(číselná řada, číslice, základní geometrické tvary, množství apod.) a jejich smysluplné praktické aplikaci
 hry a situace, kde se dítě učí chránit soukromí a bezpečí své i druhých
 hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí (dítě, dospělý, rodič, učitelka, žák, role
dané pohlavím, profesní role, herní role) a osvojování si rolí, do nichž se dítě přirozeně dostává
 poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, jak se chránit (dopravní situace,
manipulace s některými předměty a přístroji, kontakt se zvířaty, léky, jedovaté rostliny, běžné chemické látky,
technické přístroje, objekty a jevy, požár, povodeň a jiné nebezpečné situace a další nepříznivé přírodní a
povětrnostní jevy), využívání praktických ukázek varujících dítě před nebezpečím
 hry a aktivity na téma dopravy, cvičení bezpečného chování v dopravních situacích, kterých se dítě běžně
účastní, praktický nácvik bezpečného chování v některých dalších situacích, které mohou nastat
 spolupracovat s kamarády, dospělými při zjišťování informací, hledat v encyklopediích
 pojmenovat vzájemnou velikost, délku, šířku a výšku
 určovat umístění dle řadových číslovek, zapamatovat si
 graficky zaznamenat počet určených věcí
 hra na cizince – co se změnilo na kamarádovi? (doplňování a ubírání doplňků charakterizující národ)
 porozumět, vykonat nebo odpovědět kamarádovi, který nemluví českou řečí
 hádanky typu „kdo jsem?“ - popsat charakteristickou činnost, vlastnost – vzhled, život, prostředí
 seznámit děti s tradicí „Pálení čarodějnic“
 soutěžní dopoledne v MŠ „Rej čarodějnic“
 tematické výlety po památkách našeho města
 seznamování dětí se životem mimo naší planetu
 příprava dětí na den zápisu do základní školy
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10. INTEGROVANÝ BLOK:

___________________________________________________________________________HLAVNÍ ZÁMĚR:
Upevňovat citové vztahy ke svému okolí, své rodině a všem jejich členům.
Zlepšovat fyzickou zdatnost a sebevědomí dětí.

_____________________________________________________________________________PODTÉMATA:
 Na návštěvě u Stonožky
Rozvíjet v dětech pocit sounáležitosti s rodinou a všemi jejími členy, uvědomovat si lásku k rodině.
 Stonožka slaví s maminkou
Připravit společné překvapení pro maminky, přirozeným a radostným způsobem předvést rodičům, co se děti všechno
naučily.
 Stonožka na olympiádě
Probudit v dětech sportovního ducha, uspokojit přirozenou potřebu pohybu a získat kladný vztah ke sportu.
 Stonožka slaví den dětí
Budovat důvěru a kamarádské vztahy ve třídě, rozvíjet pozitivní city k ostatním, společně oslavit svátek všech dětí.

____________________________________________________________PŘEDPOKLÁDANÝ ROZSAH: 4-5 týdnů
DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE:

Dítě a jeho tělo

Dítě a jeho psychika

Dítě a ten druhý

 vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu
 osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě
 ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
 rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného
projevu
 rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným,
rozvoj a kultivace představivosti a fantazie
 vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj
zájmu o učení
 poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní
identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti)
 rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání
 rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních
 posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské
škole, v dětské herní skupině apod.)
 rozvoj kooperativních dovedností

52

Mateřské školy Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, příspěvkové organizace

Dítě a společnost

Dítě a svět

 poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného
sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace
obvyklým v tomto prostředí
 rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj
schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se
přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny
 rozvoj společenského i estetického vkusu
 rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám
 seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního
vztahu k němu
 vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém
prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:

Dítě a jeho tělo

Dítě a jeho psychika

 zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně
preventivní návyky (starat se o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu, umět
stolovat, postarat se o sebe a své osobní věci, oblékat se, svlékat, obouvat apod.)
 zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, pomůcky,
uklidit po sobě, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce, práce na
zahradě apod.)
 pojmenovat části těla, některé orgány (včetně pohlavních), znát jejich funkce, mít
povědomí o těle a jeho vývoji, (o narození, růstu těla a jeho proměnách
 zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými
nástroji, sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály,
jednoduchými hudebními nástroji, běžnými pracovními pomůckami
 naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout
jednoduchou dramatickou úlohu apod.)
 utvořit jednoduchý rým
 popsat situaci (skutečnou, podle obrázku)
 chápat slovní vtip a humor
 poznat napsané své jméno
 vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních,
výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim
 záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
 chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti
a podle potřeby je prakticky využívat (porovnávat, uspořádávat a třídit soubory
předmětů podle určitého pravidla, orientovat se v elementárním počtu cca do šesti,
chápat číselnou řadu v rozsahu první desítky, poznat více, stejně, méně, první,
poslední apod.)
 odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory
 prožívat radost ze zvládnutého a poznaného
 vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení
 těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás i setkávání se s
uměním
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Dítě a ten druhý

Dítě a společnost

Dítě a svět

 spolupracovat s ostatními
 respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit
si úkol s jiným dítětem apod.
 chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými jedinci, v
případě potřeby požádat druhého o pomoc (pro sebe i pro jiné dítě)
 uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými
i s dětmi (zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si slovo
až když druhý domluví, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn
apod.)
 pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svou roli,
podle které je třeba se chovat
 porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých
 vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat
základní hudební dovednosti vokální i instrumentální (zazpívat píseň, zacházet s
jednoduchými hudebními nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus)
 orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí (doma, v
budově mateřské školy, v blízkém okolí)
 všímat si změn a dění v nejbližším okolí
 porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé (všechno kolem se mění, vyvíjí,
pohybuje a proměňuje a že s těmito změnami je třeba v životě počítat),
přizpůsobovat se běžně proměnlivým okolnostem doma i v mateřské škole
 rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je
mohou poškozovat, všímat si nepořádků a škod, upozornit na ně
VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA:

 manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, materiálem; činnosti
seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich praktickým používáním
 smyslové a psychomotorické hry
 konstruktivní a grafické činnosti
 hudební a hudebně pohybové hry a činnosti
 jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, úklidu, úpravy
prostředí apod.
 přednes, recitace, dramatizace, zpěv
 komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv
 samostatný slovní projev na určité téma
 námětové hry a činnosti
 řešení myšlenkových i praktických problémů, hledání různých možností a variant
 činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů souvisejících s denním řádem, běžnými proměnami a
vývojem a přibližující dítěti přirozené časové i logické posloupnosti dějů, příběhů, událostí apod.
 činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu
 činnosti nejrůznějšího zaměření vyžadující (umožňující) samostatné vystupování, vyjadřování, obhajování
vlastních názorů, rozhodování a sebehodnocení
 hry na téma rodiny, přátelství apod.
 dramatické činnosti (předvádění a napodobování různých typů chování člověka v různých situacích), mimické
vyjadřování nálad (úsměv, pláč, hněv, zlobu, údiv, vážnost apod.)
 činnosti vedoucí dítě k identifikaci sebe sama a k odlišení od ostatních

54

Mateřské školy Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, příspěvkové organizace
 kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách
 činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije - rodina (funkce rodiny, členové rodiny a
vztahy mezi nimi, život v rodině, rodina ve světě zvířat) - mateřská škola (prostředí, vztahy mezi dětmi i
dospělými, kamarádi)
 běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování
 přípravy a realizace společných zábav a slavností (oslavy výročí, slavnosti v rámci zvyků a tradic, sportovní
akce, kulturní programy apod.)
 aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění a umožňující mu poznat rozmanitost kultur (výtvarné, hudební a
dramatické činnosti, sportovní aktivity, zábavy, účast dětí na kulturních akcích, návštěvy výstav, divadelních a
filmových představení, využívání příležitostí seznamující dítě přirozeným způsobem s různými tradicemi a
zvyky běžnými v jeho kulturním prostředí apod.)
 praktické užívání technických přístrojů, hraček a dalších předmětů a pomůcek, se kterými se dítě běžně
setkává
 rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat, všímat si
nepořádků a škod, upozornit na ně
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STONOŽKA JDE DO SVĚTA

11. INTEGROVANÝ BLOK:

_________________________________________________________________________HLAVNÍ ZÁMĚR:
Objevovat krásy přírody, rostlin a živočichů, kteří v ní žijí. Seznámit děti s přirozeným prostředím živočichů a rostlin.
Seznámit děti se svým městem.

___________________________________________________________________________PODTÉMATA:
 Se Stonožkou ve Varnsdorfu
Vést děti k zájmu o své město, poznat krásná, zvláštní a památeční místa našeho města.
 Se Stonožkou v ZOO
Seznámit děti s exotickými zvířaty, s místy kde původně žili a důvodem, proč tam již nemohou žít.
 Stonožka na louce
Vést děti k zájmu o ochranu životního prostředí jako místa, kde žijí zvířata a rostliny.
 Stonožka u vody
Pomoci dětem poznat život kolem vody a v ní, zdůraznit na nutnost vody pro život na Zemi.

_____________________________________________________________PŘEDPOKLÁDANÝ ROZSAH: 3 týdny
DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE:

Dítě a jeho tělo

Dítě a jeho psychika

Dítě a ten druhý

Dítě a společnost

 osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
 rozvoj a užívání všech smyslů
 osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní
pohody i pohody prostředí
 rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání,
naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního
projevu, vyjadřování)
 rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně
názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a
pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a
kultivace představivosti a fantazie
 vytváření základů pro práci s informacemi
 rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a
prožitky vyjádřit
 osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro
navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem
 vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu,
přizpůsobivosti apod.)
 vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a
umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat
 seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o
prostředí, v němž dítě žije
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Dítě a svět

Dítě a jeho tělo

Dítě a jeho psychika

Dítě a ten druhý

 rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách
 rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám
 pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a
zlepšovat, ale také poškozovat a ničit
 seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního
vztahu k němu
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:
 koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou
 zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, pomůcky,
uklidit po sobě, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce, práce na
zahradě apod.)
 mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a
zdravé výživy
 správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči
 pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat
 popsat situaci (skutečnou, podle obrázku)
 vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového,
změněného, chybějícího)
 přemýšlet, vést jednoduché úvahy a to, o čem přemýšlí a uvažuje, také vyjádřit
 zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné
znaky, vlastnosti předmětů, nacházet společné znaky, podobu a rozdíl,
charakteristické rysy předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi)
 vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních,
výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim
 být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem
 prožívat radost ze zvládnutého a poznaného
 vyjádřit souhlas i nesouhlas, říci „ne“ v situacích, které to vyžadují (v ohrožujících,
nebezpečných či neznámých situacích), odmítnout se podílet na nedovolených či
zakázaných činnostech apod.
 vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc (chovat se citlivě a
ohleduplně k slabšímu či postiženému dítěti, mít ohled na druhého a soucítit s ním,
nabídnout mu pomoc apod.)
 porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad
 přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská
přátelství
 bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování apod.
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Dítě a společnost

Dítě a svět

 chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé
 adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy i
jeho běžných proměn (vnímat základní pravidla jednání ve skupině, podílet se na
nich a řídit se jimi, podřídit se rozhodnutí skupiny, přizpůsobit se společnému
programu, spolupracovat, přijímat autoritu) a spoluvytvářet v tomto společenství
prostředí pohody
 vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení (v
jednoduchých situacích samostatně, jinak s pomocí)
 zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých
výtvarných dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat,
tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých jiných materiálů, z přírodnin aj.)
 uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, a mít povědomí o
tom, jak se prakticky chránit (vědět, jak se nebezpečí vyhnout, kam se v případě
potřeby obrátit o pomoc)
 mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka,
uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují
vlastní zdraví i životní prostředí
 pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat
vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí,
chránit přírodu v okolí, živé tvory apod.)
VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA:

 manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, materiálem; činnosti
seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich praktickým používáním
 činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí
 konstruktivní a grafické činnosti
 příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření zdravých životních návyků
 činnosti a příležitosti seznamující děti s různými sdělovacími prostředky (noviny, časopisy, knihy, audiovizuální
technika)
 společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle
skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým apod.)
 smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, zrakové a sluchové
paměti, koncentrace pozornosti apod.
 činnosti zaměřené k vytváření (chápání) pojmů a osvojování poznatků (vysvětlování, objasňování, odpovědi na
otázky, práce s knihou, s obrazovým materiálem, s médii apod.)
 činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů souvisejících s denním řádem, běžnými proměnami a
vývojem a přibližující dítěti přirozené časové i logické posloupnosti dějů, příběhů, událostí apod.
 sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti, hudební a hudebně pohybové hry, výtvarné hry a
etudy
 činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování, spolupodílení se na jejich tvorbě
 hry a situace, kde se dítě učí chránit soukromí a bezpečí své i druhých
 tvůrčí činnosti slovesné, literární, dramatické, výtvarné, hudební, hudebně pohybové, dramatické apod.
podněcující tvořivost a nápaditost dítěte, estetické vnímání i vyjadřování a tříbení vkusu
 přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody
 rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat, všímat si
nepořádků a škod, upozornit na ně
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 pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným způsobem s odpady,
starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu v okolí, živé tvory apod.)
 seznámit děti, jak se žije u vody a na louce (hledat rozdíly v prostředí)
 hra „Zvířátka jedou vlakem do ZOO“ – umístění dle pokynů, které zvířátko chybí?
 vystřižení a nalepení zvířátka, dokreslení prostředí
 výroba zvířátek z papíru, z krabiček
 obkreslování jedním tahem, vybarvování
 poslech písní o zvířatech, nácvik a hra s vybranou písní dětmi
 hra se slovy – určit přítomnost konkrétní hlásky ve slově např. je „ch“ ve slově „kaktus“, v čem se liší např. –
zebra, žebra apod.
 pracovní listy – hledání rozdílů v detailech
 hra – „Najdi zvířátku jeho domov
 návštěva Zverimexu, pozorování zvířátka přineseného kamarádem
 námětové hry – „Jedeme do ZOO“, „Cesta kolem světa“ apod.
 hra na zvířátka v ZOO – lezení v podporu stojmo, skoky snožmo, výstup na žebřiny – skluz - hádanky – které
zvířátko předvádím?

59

Mateřské školy Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, příspěvkové organizace
12. INTEGROVANÝ BLOK:

STONOŽKA SE TĚŠÍ NA PRÁZDNINY

___________________________________________________________________________HLAVNÍ ZÁMĚR:
Podporovat stále dokonalejší chápání okolního světa i dětskou radost z blížících se prázdnin.
____________________________________________________________________________________PODTÉMATA:
 Stonožka se nerada loučí
Týden loučení se školáky, ale i radosti z našich dětí, jejich zralosti nastoupit do další životní etapy.
 Stonožka jede na prázdniny
Společné prožití závěrečných dnů v mateřské škole s dětmi i učitelkami. Plánování, kam se kdo chystá na prázdniny.

_____________________________________________________________PŘEDPOKLÁDANÝ ROZSAH: 2 týdny
DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE:

Dítě a jeho tělo

Dítě a jeho psychika

Dítě a ten druhý

Dítě a společnost

Dítě a svět

 osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě
 rozvoj fyzické i psychické zdatnosti
 rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné
motoriky (koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.),
ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
 rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného
projevu
 posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování
apod.)
 vytváření základů pro práci s informacemi
 získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci
 osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro
navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem
 ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými
 poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného
sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace
obvyklým v tomto prostředí
 seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o
prostředí, v němž dítě žije
 vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností
 poznávání jiných kultur
 osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v
péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte
před jeho nebezpečnými vlivy

60

Mateřské školy Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, příspěvkové organizace
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:

Dítě a jeho tělo

Dítě a jeho psychika

Dítě a ten druhý

Dítě a společnost

 zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby
pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé
náčiní, pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku)
 zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně
preventivní návyky (starat se o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu, umět
stolovat, postarat se o sebe a své osobní věci, oblékat se, svlékat, obouvat apod.)
 mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom,
kde v případě potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem
apod.)
 domluvit se slovy i gesty, improvizovat
 porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej
ve správných větách)
 formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat
 rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, orientační a dopravní značky,
označení nebezpečí apod.) a porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci
 poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového,
změněného, chybějícího)
 chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u,
vedle, mezi apod.), elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer,
jaro, léto, podzim, zima, rok), orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se
orientovat v čase
 těšit se z hezkých a příjemných zážitků
 uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky (lásku, soucítění, radost,
spokojenost i strach, smutek, odmítání), rozlišovat citové projevy v důvěrném
(rodinném) a cizím prostředí
 chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými jedinci, v
případě potřeby požádat druhého o pomoc (pro sebe i pro jiné dítě)
 chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný (jinak
vypadá, jinak se chová, něco jiného umí či neumí apod.), že osobní, resp. osobnostní
odlišnosti jsou přirozené
 přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská
přátelství
 odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná
 uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými
i s dětmi (zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si slovo
až když druhý domluví, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn
apod.)
 chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k dospělým i k dětem, bez
předsudků, s úctou k jejich osobě, vážit si jejich práce a úsilí
 uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, že se mohou chovat
neočekávaně, proti pravidlům, a tím ohrožovat pohodu i bezpečí druhých; odmítat
společensky nežádoucí chování (např. lež, nespravedlnost, ubližování, lhostejnost či
agresivitu), chránit se před ním a v rámci svých možností se bránit jeho důsledkům
(vyhýbat se komunikaci s lidmi, kteří se takto chovají)
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Dítě a svět

 uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, a mít povědomí o
tom, jak se prakticky chránit (vědět, jak se nebezpečí vyhnout, kam se v případě
potřeby obrátit o pomoc)
 osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně
smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a
životní praxi
 mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka,
uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují
vlastní zdraví i životní prostředí
VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA:

 mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsobem,
jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí
 činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí
 příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů (hrozících při hrách, pohybových činnostech a dopravních
situacích, při setkávání s cizími lidmi), k prevenci nemoci, nezdravých návyků a závislostí
 činnosti a příležitosti seznamující děti s různými sdělovacími prostředky (noviny, časopisy, knihy, audiovizuální
technika)
 společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle
skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým apod.)
 záměrné pozorování běžných objektů a předmětů, určování a pojmenovávání jejich vlastností (velikost, barva,
tvar, materiál, dotek, chuť, vůně, zvuky), jejich charakteristických znaků a funkcí
 činnosti zaměřené k vytváření (chápání) pojmů a osvojování poznatků (vysvětlování, objasňování, odpovědi na
otázky, práce s knihou, s obrazovým materiálem, s médii apod.)
 cvičení v projevování citů (zvláště kladných), v sebekontrole a v sebeovládání (zvláště emocí záporných, např.
hněvu, zlosti, úzkosti apod.)
 výlety do okolí (do přírody, návštěvy dětských kulturních akcí apod.)
 činnosti zaměřené k poznávání různých lidských vlastností; záměrné pozorování, čím se lidé mezi sebou liší
(fyzické i psychické vlastnosti, dovednosti, schopnosti, city, vlastnosti dané pohlavními rozdíly, věkem,
zeměpisným místem narození, jazykem) a v čem jsou si podobní
 spontánní hra
 činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu
 společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření
 bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování apod.
 chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými jedinci, v případě potřeby požádat
druhého o pomoc (pro sebe i pro jiné dítě)
 aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku (zdvořilost, ohleduplnost, tolerance, spolupráce) a mravní
hodnoty (dobro, zlo, spravedlnost, pravda, upřímnost, otevřenost apod.) v jednání lidí
 přípravy a realizace společných zábav a slavností (oslavy výročí, slavnosti v rámci zvyků a tradic, sportovní
akce, kulturní programy apod.)
 poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, jak se chránit (dopravní situace,
manipulace s některými předměty a přístroji, kontakt se zvířaty, léky, jedovaté rostliny, běžné chemické látky,
technické přístroje, objekty a jevy, požár, povodeň a jiné nebezpečné situace a další nepříznivé přírodní a
povětrnostní jevy), využívání praktických ukázek varujících dítě před nebezpečím
 využívání přirozených podnětů, situací a praktických ukázek v životě a okolí dítěte k seznamování dítěte s
elementárními dítěti srozumitelnými reáliemi o naší republice
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sportovně zábavné odpoledne s rodiči a budoucími školáky
loučení se školáky
pasování školáků
vyprávění dětí, kam se chystají s rodiči o prázdninách
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KDYŽ SI HRAJE STONOŽKA

13. INTEGROVANÝ BLOK:

___________________________________________________________________________HLAVNÍ ZÁMĚR:
Vést děti k zájmu podílet se na společném životě a činnostech v mateřské škole.

_______________________________________________________________________________PODTÉMA:
 Budeme si jenom hrát
Opakování znalostí z minulých období, rozvoj kreativních a pohybových schopností. Upevňování pravidel
společenských a pohybových her.

___________________________________________PŘEDPOKLÁDANÝ ROZSAH: doplňkový program během roku
DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE:

Dítě a jeho tělo

Dítě a jeho psychika

Dítě a ten druhý

Dítě a společnost

Dítě a svět

 osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
 rozvoj a užívání všech smyslů
 uvědomění si vlastního těla
 osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda,
čísla)
 rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)
 rozvoj schopnosti sebeovládání
 získání relativní citové samostatnosti
 osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj
zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné,
hudební, pohybové, dramatické)
 rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních
 rozvoj kooperativních dovedností
 rozvoj společenského i estetického vkusu
 vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách
 vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností
 rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách
 rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám
 pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a
zlepšovat, ale také poškozovat a ničit
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OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:

Dítě a jeho tělo









Dítě a jeho psychika













Dítě a ten druhý






Dítě a společnost





Dítě a svět



zachovávat správné držení těla
koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou
vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu
ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem
vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově
rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat
hmatem apod.)
vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve
vhodně zformulovaných větách
chápat slovní vtip a humor
sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech
utvořit jednoduchý rým
řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat „nápady“
nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným
vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních,
výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim
zorganizovat hru
uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky (lásku, soucítění, radost,
spokojenost i strach, smutek, odmítání
zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybovou
či dramatickou improvizací apod.)
dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v
mateřské škole
přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská
přátelství
odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná
navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud,
komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho
začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné
vlastnosti, schopnosti a dovednosti
dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát fair
zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých
výtvarných dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat,
tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých jiných materiálů, z přírodnin aj.)
vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat
základní hudební dovednosti vokální i instrumentální (zazpívat píseň, zacházet s
jednoduchými hudebními nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus)
orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí (doma, v
budově mateřské školy, v blízkém okolí)
zvládat běžné činnosti a požadavky na dítě kladené i jednoduché praktické situace,
které se doma a v mateřské škole opakují, chovat se přiměřeně a bezpečně doma i
na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře apod.)
všímat si změn a dění v nejbližším okolí
rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je
mohou poškozovat, všímat si nepořádků a škod, upozornit na ně
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VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA:
 lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení), nelokomoční pohybové činnosti (změny
poloh a pohybů těla na místě) a jiné činnosti (základní gymnastika, turistika, sezónní činnosti, míčové hry
apod.)
 smyslové a psychomotorické hry
 konstruktivní a grafické činnosti
 hudební a hudebně pohybové hry a činnosti
 komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv
 samostatný slovní projev na určité téma
 činnosti a příležitosti seznamující děti s různými sdělovacími prostředky (noviny, časopisy, knihy, audiovizuální
technika)
 motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností
 konkrétní operace s materiálem (třídění, přiřazování, uspořádání, odhad, porovnávání apod.)
 spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty
 smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, zrakové a sluchové
paměti, koncentrace pozornosti apod.
 námětové hry a činnosti
 činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu
 činnosti přiměřené sílám a schopnostem dítěte a úkoly s viditelným cílem a výsledkem, v nichž může být dítě
úspěšné
 cvičení organizačních dovedností
 společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření
 kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách
 společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému
 aktivity podporující sbližování dětí
 spoluvytváření přiměřeného množství jasných a smysluplných pravidel soužití ve třídě
 přípravy a realizace společných zábav (sportovní akce apod.)
 sledování událostí v obci a účast na akcích, které jsou pro dítě zajímavé
 poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, jak se chránit
 praktické užívání technických přístrojů, hraček a dalších předmětů a pomůcek, se kterými se dítě běžně
setkává
 kognitivní činnosti (kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse nad problémem, vyprávění, poslech,
objevování)
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7

EVALUAČNÍ SYSTÉM
7.1

Cíl evaluace

Cílem evaluace je zhodnotit úroveň práce mateřské školy a získat podklady pro stanovení opatření ke zkvalitnění práce
pedagogů, zdokonalení ŠVP a zlepšení výsledků vzdělávání.
Evaluace probíhá v naší mateřské škole na několika úrovních.
Z hlediska úrovně školy sleduje podmínky plnění ŠVP, jeho hlavní záměry, práci učitelek a asistentů, a v neposlední
řadě ekonomické podmínky školy.
Z hlediska úrovně třídy sleduje a hodnotí TVP, zda je v souladu s ŠVP, integrované bloky, individuálně jednotlivé děti a i
učitelky v závěru školního roku zhodnotí svou práci (včetně provozních zaměstnanců), učitelky využívají vzájemné
hospitace, které je mají pozitivně motivovat ve své práci.
Všichni zaměstnanci jsou v neposlední řadě sledování a hodnoceni ředitelkou (ústně, písemně).
Pravidelně na pedagogických i provozních radách jsou zaměstnanci vyzýváni ke zhodnocení daného období, je jim dán
prostor k případným námitkám a diskuzím pro zlepšení prostředí a atmosféry v mateřské škole.
V mateřské škole je nově zřízena „schránka důvěry“, do níž své hodnocení, podněty k řešení (kladných i záporných)
mohou jak zaměstnanci, tak i rodiče anonymně vhodit. Schránka bude průběžně sledována.

7.2

Oblasti evaluace a hodnocení

_________________________________________________________________________________HODNOCENÍ TVP
Evaluační kritéria:

úroveň sestavení TVP vzhledem k charakteru třídy a postupnému osvojování poznatků a
dovedností, vazba na předchozí evaluaci z minulých období, plnění dílčích vzdělávacích cílů,
úroveň plnění očekávaných výstupů, soulad s ŠVP

Techniky evaluace:

záznamový arch

Časový plán:

po ukončení tématu (týdenní)

Odpovědnost:

učitelky

_____________________________________________________________________________HODNOCENÍ IVP, PLPP
Evaluační kritéria:

úroveň sestavení IVP dle doporučení SPC, PPP či jiných odborníků, vazba na předchozí evaluaci
dítěte, plnění dílčích vzdělávacích cílů, úroveň plnění očekávaných výstupů, soulad s ŠVP, TVP

Techniky evaluace:

záznamový arch

Časový plán:

pravidelně (nejlépe měsíčně, minimálně 1x za 3 měsíce)

Odpovědnost:

asistenti pedagoga, učitelky

67

Mateřské školy Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, příspěvkové organizace
____________________________________________________________HODNOCENÍ INTEGROVANÉHO BLOKU ŠVP
Evaluační kritéria:

soulad témat se záměrem integrovaného bloku jako celku, dílčími vzdělávacími cíli a
očekávanými výstupy, úroveň plnění očekávaných výstupů

Techniky evaluace:

záznamový arch

Časový plán:

po ukončení integrovaného bloku

Odpovědnost:

učitelky

____________________________________________SEBEHODNOCENÍ PRÁCE PEDAGOGŮ A ASISTENTŮ PEDAGOGA
Evaluační kritéria:

úroveň práce učitelek včetně asistentů pedagoga v návaznosti na závěry z předchozího
hodnocení ředitelky, úroveň sebehodnocení, úroveň sebevzdělávání, úroveň přípravy na práci,
promyšlenost cílů a postupů, úroveň spolupráce s ostatními zaměstnanci, rodiči

Techniky evaluace:

dotazníky, poznámkový sešit tzv. „chvalozpěvy“

Časový plán:

dotazník - 1x ročně, chvalozpěvy – 2x ročně

Odpovědnost:

učitelky, asistent pedagoga

___________________________________________________SEBEHODNOCENÍ PRÁCE PROVOZNÍCH ZAMĚSTNANCŮ
Evaluační kritéria:

úroveň práce provozních zaměstnanců v návaznosti na závěry z předchozího hodnocení
ředitelky, úroveň sebehodnocení, úroveň sebevzdělávání, úroveň systematičnosti zadané
práce v průběhu dne, samostatnost, úroveň spolupráce s ostatními zaměstnanci, rodiči

Techniky evaluace:

dotazníky, poznámkový sešit tzv. „chvalozpěvy“

Časový plán:

dotazník – 1x ročně, chvalozpěvy – 2x ročně

Odpovědnost:

provozní zaměstnanci

___________________________________________________________HODNOCENÍ INDIVIDUÁLNÍHO ROZVOJE DĚTÍ
Evaluační kritéria:

znalost individuálních vzdělávacích potřeb dětí a jejich respektování, úroveň pokroků
jednotlivých dětí v rozvoji učení

Techniky evaluace:

záznamový arch dítěte

Časový plán:

průběžně

Odpovědnost:

učitelky
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____________________________________________________________________HODNOCENÍ KOVů U „ŠKOLÁKŮ“
Evaluační kritéria:

znalost KOVů, individuálních vzdělávacích potřeb dětí a jejich respektování, úroveň pokroků
jednotlivých dětí v rozvoji učení před vstupem do základní školy

Techniky evaluace:

záznamový arch, portfolio dítěte

Časový plán:

průběžně

Odpovědnost:

učitelky

_____________________________________________________________HODNOCENÍ PODMÍNEK MATEŘSKÉ ŠKOLY
Evaluační kritéria:

úroveň podmínek školy jako celku i na jednotlivých pracovištích ve vztahu k naplňování
záměrů ŠVP MŠ

Techniky evaluace:

slovní, pozorování

Časový plán:

průběžně, pedagogické a provozní porady

Odpovědnost:

ředitelka, učitelky, provozní zaměstnanci

___________________________________________________________________________SPOLUPRÁCE S RODINOU
Evaluační kritéria:

úroveň komunikace s jednotlivými rodiči, reakce zaměstnanců na názory a připomínky rodičů,
přínos plánu spolupráce pro rodiče

Techniky evaluace:

rozhovory, dotazníky

Časový plán:

průběžně

Odpovědnost:

ředitelka, učitelky, provozní zaměstnanci

__________________________________________________________________________EKONOMICKÉ PODMÍNKY
Evaluační kritéria:

úroveň čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu, z rozpočtu zřizovatele a z jiných
zdrojů

Techniky evaluace:

rozbory čerpání finančních prostředků z příslušných zdrojů, porady, konzultace

Časový plán:

písemně – 2x ročně, průběžně

Odpovědnost:

ředitelka, vedoucí stravování
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____________________________________________________________________________VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ
Evaluační kritéria:

úroveň dosahování očekávaných výstupů, dílčích vzdělávacích cílů, plnění hlavních záměrů
integrovaných bloků a cíle ŠVP MŠ, úroveň respektování motta ŠVP MŠ.

Techniky evaluace:

hospitace, pedagogické porady

Časový plán:

porady – průběžně, vzájemné hospitace – 1 – 2x ročně

Odpovědnost:

ředitelka, učitelky

____________________________________________________________________________AUTOEVALUACE ŠKOLY
Evaluační kritéria:

naplňování cílů ŠVP MŠ, kvalita podmínek vzdělávání, úroveň zpracování a realizace
vzdělávacího obsahu ŠVP MŠ, práce pedagogů a dosažené výsledky vzdělávání

Techniky evaluace:

dokument vlastní hodnocení školy v závěru školního roku

Časový plán:

1x ročně

Odpovědnost:

ředitelka

70

Mateřské školy Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, příspěvkové organizace

8 SEZNAM PŘÍLOH
 Dodatek č. 1 k ŠVP PV „Se Stonožkou po celý rok“
 Projekt „V září Světluška září“
 Minimální preventivní program „Stonožka je naše kamarádka aneb víme, jak se chovat“
 Školní environmentální projekt
 Školní projekt „Se Stonožkou na bruslích“
 Program pro dvouleté děti „Cupity dupity se Stonožkou“
 Projekt logopedická podpora a intervence
 Projekt „Dobrý start do školy – příprava předškoláků“
 Školní projekt „Toulky naším městem“
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