
 

1  
  

MATEŘSKÁ ŠKOLA HLUŠOVICE  
okr. Olomouc, příspěvková organizace  

  

  
  

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání  

  
  

„Společně až do školy“  

  
  

Zpracovala: Mgr. Ivona Urbišová, ředitelka   

Jiřina Velíšková, zástupce ředitelky 

                                  

  

  

Vydala: Mgr. Ivona Urbišová, ředitelka   

  

  

Č.j.  36/2017  

   

Platnost: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2020  

 



 

2  
  

… „Děti by měly dostat od svých rodičů dvě věci: kořeny a křídla. Kořeny směřující do 

minulosti a křídla, volnost a svobodu, mířící k zodpovědné budoucnosti.“…  

                                                                                                                                             (J. W. Goethe)  

  

1 Identifikační údaje o mateřské škole ...................................................................................... 3 

2 Obecná charakteristika ........................................................................................................... 4 

3 Podmínky vzdělávání ............................................................................................................... 5 

3.1 Věcné podmínky ............................................................................................................... 5 

3.2 Životospráva ..................................................................................................................... 6 

3.3 Psychosociální podmínky ................................................................................................. 6 

3.4 Organizace chodu mateřské školy.................................................................................... 8 

3.5 Řízení mateřské školy ....................................................................................................... 9 

3.6 Personální a pedagogické zajištění ................................................................................ 10 

3.7 Spoluúčast rodičů ........................................................................................................... 10 

3.8 Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, vzdělávání dětí 

nadaných a dětí ve věku od dvou do tří let.......................................................................... 11 

4 Organizace vzdělávání ........................................................................................................... 12 

5 Charakteristika vzdělávacího programu................................................................................ 13 

5.1 Cíle a profilace školy ....................................................................................................... 13 

5.2 Metody a formy vzdělávání v MŠ ................................................................................... 14 

5.3 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami ................................................ 16 

5.4 Vzdělávání dětí mimořádně nadaných v MŠ .................................................................. 20 

5.5 Vzdělávání dětí od dvou do tří let .................................................................................. 21 

5.6 Nabídka aktivit mateřské školy ...................................................................................... 22 

6 Vzdělávací obsah ................................................................................................................... 24 

7 Evaluační systém a pedagogická diagnostika.......................Chyba! Záložka není definována. 

8 Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a jejich ochrany před sociálně ................ 31 

patologickými jevy a před projevy diskriminace a násilí .......................................................... 31 

 

 

 



 

3  
  

1 Identifikační údaje o mateřské škole  

   

Název dokumentu:   Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání  

„Společně až do školy“  

  

Název školy:   Mateřská škola Hlušovice, okr. Olomouc                                  

příspěvková organizace    

                                                                               

Adresa školy:   Hlavní 36, 783 14 Hlušovice  

  

IČO:    75029359  

  

DIČ:    CZ75029359  

  

Zřizovatel:   Obec Hlušovice, Hlavní 89, 783 14 Hlušovice  

IČO: 00635677  

DIČ: CZ00635677 (plátce DPH)   

  

Ředitelka školy:  Mgr. Ivona Urbišová  

  

Zástupce ředitelky:  Jiřina Velíšková 

 

Učitelka:   Petra Hallová  

  

Školnice:   Martina Lenochová  

Jitka Neplechová  

   

Počet tříd:   2  

Kapacita:   41 dětí  

Kontakty:   telefon: 585 313 383                                                  

e-mail: materskaskola.hlusovice@seznam.cz                                               

web: mshlusovice.cz   
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2 Obecná charakteristika  

  

Mateřská škola Hlušovice (dále „MŠ“, „škola“) je dvoutřídní vesnická škola s dlouholetou 

tradicí. Počátky MŠ jsou spojeny s polovinou padesátých let 20. století, kdy došlo ke zřízení 

dětského útulku, který se během let 1965 až 1967 změnil na mateřskou školu s celoročním 

provozem. Umístěna byla nejdříve v místním domě č. 10 uprostřed obce spolu s obecním 

úřadem, od roku 1988 se přemístila do zrekonstruované budovy původní základní školy, 

kterou obec postavila jako samostatnou budovu v roce 1824, a kde sídlí dodnes. Základní 

škola fungovala v obci do roku 1980. Budova školy, nejdříve základní a v současnosti 

mateřské, si prošla za svou historii rekonstrukcemi a změnami. Na jejím zvelebování i 

provozu se podílelo mnoho místních občanů. My tak můžeme ve spolupráci s  místními 

spolky, pamětníky i mladou generací rodičů společně navazovat na tradice a dlouhou historii 

školy v naší obci.    

Nemovitost i přilehlé pozemky, na kterých je hřiště a školní zahrada, jsou majetkem obce 

Hlušovice. Škola je po rekonstrukci v roce 2017 v rámci projektu EU „Rozšíření kapacity 

Mateřské školy Hlušovice“ a za podpory Obce Hlušovice účelně a esteticky vybavená a její 

kapacita je od 1. 9. 2017 navýšena na maximální počet 41 dětí.  

Děti jsou rozděleny do dvou tříd podle věku. V 1.třídě „Sluníček“ se vzdělávají děti ve věku 

od 2 do 4 let věku, ve 2. třídě „Hvězdiček“ se vzdělávají děti od 4 let do nástupu 

k základnímu vzdělávání. 

Stravu zajišťuje Školní jídelna při Základní škole a Mateřské škole Bohuňovice v sousední 

obci, dovoz stravy od 1.9.2017 zajišťuje MŠ Hlušovice.    
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3 Podmínky vzdělávání  

  

3.1 Věcné podmínky  

  

Mateřská škola je umístěna v rekonstruované budově bývalé základní školy, tomu odpovídá 

dispoziční řešení prostoru. Budova je prostorná, světlá, její technický stav je velmi dobrý.  

V přízemí školy je umístěna šatna pro 1. a 2. třídu, vchod na školní zahradu, přípravna jídla 

s nákladním výtahem, šatna pro zaměstnance, prádelna, vodárna, sklad čisticích prostředků,  

1. třída s hernou a hygienickým zařízením pro děti. V 1. patře školy se nachází herna se 

třídou, hygienické zařízení pro děti a výdejna jídla, sklad čisticích prostředků, ředitelna, 

kabinet učebních pomůcek a sklad lůžkovin.  

Škola nabízí dětem menší prostory, které vyhovují skupinovým a individuálním činnostem.  

Materiální podmínky jsou na velmi dobré úrovni. Hygienická zařízení a dřevěné postýlky 

s roštem a matrací pro odpočinek odpovídají počtu dětí, jsou zdravotně nezávadná a 

bezpečná a odpovídají antropometrickým požadavkům vzhledem k věku dětí. Všechny 

hračky a učební pomůcky jsou umístěny tak, aby je mohly děti samostatně využívat ke své 

hře a činnosti. V 1. třídě jsou dětem volně přístupné hračky vhodné pro děti od dvou let, 

hračky pro starší děti jsou uloženy v uzavřených skříňkách.   

Školní zahrada je přístupná dětem přímo ze školy chráněným koridorem a byl také 

vybudován venkovní vstup pro rodiče. Zahrada je prostorná a vybavená velkým krytým 

pískovištěm, skladem hraček a moderními hracími prvky, které splňují platné bezpečnostní 

normy a atesty. V letních měsících se děti otužují při pohybových aktivitách pod solární 

sprchou. Zahrada je využívána celoročně pro pohyb a herní činnosti dětí.   

Bezpečnost je ve škole zajištěna průběžnou kontrolou technického stavu ředitelkou i 

ostatními zaměstnanci školy. Hygienické a bezpečnostní podmínky, vnitřní i venkovní 

vybavení školy jsou pravidelně kontrolovány odborníky v rámci revizí ve všech oblastech. Z 

důvodů zajištění bezpečnosti ve škole je přístup do budovy opatřen bezpečnostním kódovým 

systémem, během provozu rodiče používají pro vstup videotelefony. Školní zahrada je 

oplocená, všechny branky jsou opatřeny zámky. Od doby převzetí dětí do doby předání dětí 
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rodičům, nebo na základě písemného potvrzení pověřeným zástupcům, odpovídá za 

bezpečnost dětí učitelka. Při vycházkách děti používají bezpečnostní reflexní vesty.     

 Všechny vnitřní a venkovní prostory školy jsou vyzdobené dětskými pracemi a výrobky, jsou 

esteticky a účelně upravené, odpovídají platným hygienickým a bezpečnostním normám 

a předpisům.          

    

 3.2 Životospráva  

  

Činnosti v MŠ v průběhu celého dne jsou zařazovány tak, aby měly děti dostatek pohybu, 

příležitostí pro hru i odpočinek. Režim dne je pružný s ohledem na individuální a aktuální 

potřeby dětí. Dopolední i odpolední program pro děti je koncipován ve volných blocích, děti 

mají možnost využívat prostory herny, třídy, zahrady, k vycházkám využíváme cyklostezku, 

hřiště i volnou přírodu v okolí školy. V denním programu nabízíme dětem dostatečný prostor 

pro odpočinek, dětem s nižší potřebou spánku nabízíme klidové činnosti.   

 Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle příslušných platných předpisů 

pro mateřskou školu a dodržována spotřebním košem – vyhl. 107/2005 Sb. o školním 

stravování. Stravu zajišťuje Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice, dovoz stravy 

školnice z MŠ Hlušovice. Mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány stanovené intervaly, děti 

do jídla nikdy nenutíme. Děti mají možnost neomezeného pitného režimu kdykoliv během 

dne. V každé třídě i při pobytu na zahradě mohou využít samoobslužného pultu, kde si 

mohou vybrat k pití vodu, čaj, ovocné šťávy nebo minerálky.   

Vedeme děti k osvojení základů zdravého životního stylu, který vede k tělesnému zdraví 

a duševní pohodě.    

  

3.3 Psychosociální podmínky  

  

Učitelé i všichni zaměstnanci navozují ve škole vzájemný pocit důvěry a porozumění tak, aby 

se děti cítily v MŠ spokojeně a bezpečně. Učitelé respektují individuální potřeby dětí, osobní 

svobodu a volnost, která je v souladu s nastavenými pravidly soužití v mateřské škole.  
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Všechny děti mají v MŠ rovnocenné postavení, nikdo není zvýhodňován ani znevýhodňován.  

Děti vedeme k ohleduplnosti, vzájemné spolupráci a respektování, podporujeme důvěru 

v sebe sama a rozvoj zdravého sebevědomí a pocitu vlastní hodnoty. Vytváříme prostředí 

jistoty a spokojenosti dětí. Děti nejsou neúměrně přetěžovány nebo neurotizovány spěchem, 

manipulovány nebo zbytečně organizovány. Uplatňujeme pedagogický styl s nabídkou, který 

vyžaduje aktivní účast dítěte a jeho samostatné rozhodování. Učitelky se věnují neformálním 

vztahům mezi dětmi, nenásilně je ovlivňují prosociálním směrem – prevence šikany a jiných 

sociálně patologických jevů. Děti se učí dovednosti vyjádřit své pocity a umění říci „ne“, 

pokud se mu něco nelíbí.     

  

Program adaptace pro nově příchozí děti  

Každé nově příchozí dítě má možnost postupné adaptace na nové prostředí školy. V MŠ 

uplatňujeme individuální adaptační program, kdy učitelky respektují potřeby dětí 

a individuálně na vzniklé situace kompetentně reagují.    

  

Škola umožňuje:  

• Účast na společenských akcích MŠ dětí společně s rodiči ještě před začátkem 

docházky dítěte.  

• Konzultace rodičů s učitelkami, možnost zapůjčení odborné literatury týkající se 

tématu adaptace.  

• Seznámení dětí i rodičů s prostředím školy, s režimem dne a stravovacími zvyklostmi.  

• Možnost pobytu dítěte v MŠ společně s rodiči před začátkem docházky (… „přijít si 

pohrát“…)  

• Dohodnout individuální pravidla adaptace dítěte – příchod a odchod dítěte z MŠ 

podle potřeb rodičů, oblíbená hračka, individuální potřeby loučení s rodiči, 

krátkodobý pobyt rodiče ve třídě s dítěte…  

• Poskytnutí rady – umět usnadnit vstup dítěte do MŠ  
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- připravit po stránce sebeobsluhy dítě na pobyt v MŠ  

- klidnou ranní přípravou omezit nervozitu a stres dítěte  

- „naladit“ dítě pozitivním očekáváním, těšit se do školy na kamarády,                                          

program, hračky, p. učitelky…   

  

  

  

3.4 Organizace chodu mateřské školy  

  

Dokument vymezující organizaci chodu školy, práva a povinnosti všech účastníků 

předškolního vzdělávání a návštěvníků školy a podmínky pro bezpečnost dětí je Školní řád 

MŠ Hlušovice.   

Denní řád ve škole pružný a variabilní, učitelky přizpůsobují režim dne podle individuálních 

potřeb dětí a aktuální situace, pouze respektují stanovený čas stravování, aby byl dodržen 

odstup mezi jídly tři hodiny.  

Každý den zařazujeme do programu zdravotně preventivní pohybové aktivity, děti mají 

dostatek času i prostoru pro spontánní hru, poměr aktivit spontánních a řízených je 

vyvážený. Při všech činnostech učitelky podněcují děti k vlastní aktivitě, zapojení se do 

činnosti s respektováním možností dětí a jejich individuálních i speciálně vzdělávacích 

potřeb. Dbáme na soukromí dětí, při plánování aktivit vycházíme především z potřeb a zájmů 

dětí, děti se mají možnost projevovat, bavit a zaměstnávat přirozeným dětským způsobem. 

Při vzdělávacích činnostech pracujeme s dětmi individuálně a ve skupinkách, které jsou velmi 

vhodné a efektivní pro práci s heterogenní skupinou dětí.   

  

Děti vzděláváme formou:  

• prožitkového učení – založeného na přímých zážitcích dítěte, podporuje zvídavost a 

dětskou potřebu objevovat,   

• kooperativní činnosti – založené na sounáležitosti a spolupráci s ostatními dětmi;  
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• situačního učení – vytváření a využívání situací, které umožňují srozumitelně  dítěti 

vysvětlit životní souvislosti;  

• spontánního sociálního učení – založeného na principu přirozené nápodoby.  

• principu vzdělávací nabídky;  

• individuální volby dítěte;  

• aktivní účasti dítěte.  

  

Učitelky preferují individuální přístup k dětem a podporují individualizaci ve vzdělávání, 

důležitou v období adaptace na MŠ a před vstupem dítěte do základní školy. Zaměřujeme se 

na individuální i skupinovou přípravu předškoláků a dětí s odkladem školní docházky formou 

Metody dobrého startu, zvýšenou nabídkou činností zaměřených na podporu školní 

úspěšnosti. Individualizaci ve vzdělávání nabízíme i dětem se speciálními vzdělávacími 

potřebami a dětem nadaným. Naše škola spolupracuje s Mensou ČR, Pedagogicko-

psychologickou poradnou v Olomouci, SPC Šumperk, Mgr. Zuzanou Staroštíkovou – 

psychologem pro rodinné poradenství.   

Pomocí pedagogické diagnostiky učitelky zaznamenávají osobní pokroky každého dítěte, 

konzultují s rodiči veškeré informace týkající se vývoje dítěte.  

  

3.5 Řízení mateřské školy  

  

Všichni zaměstnanci školy mají stanoveny a jasně vymezeny povinnosti i pravomoci, které 

souvisí s jejich pracovním zařazením. Pedagogický sbor pracuje jako tým, učitelky 

spolupracují s rodiči i nově vytvořeným Spolkem přátel Mateřské školy Hlušovice. Ředitelka 

vytváří ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, zapojuje učitelku do rozhodování a respektuje 

její názor. Ve škole je vytvořen funkční informační systém, zaměstnanci i rodiče komunikují 

osobně a využívají elektronickou komunikaci na webových stránkách školy a pomocí e-mailu. 

Školní vzdělávací program a aktuální Třídní vzdělávací program byl vytvořen ve spolupráci 

všech učitelů školy, plánování vychází z funkčně nastaveného evaluačního systému školy. 
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Škola úzce spolupracuje se svým zřizovatelem, obcí Hlušovice, Základní školou Bohuňovice a 

ostatními spolky v obci. 

  

  

3.6 Personální a pedagogické zajištění  

  

V Mateřské škole Hlušovice pracují 3 učitelky mateřské školy s úvazkem 1,0, mají odbornou  

pedagogickou kvalifikaci. Ředitelka podporuje profesionalizaci pedagogického týmu a růst 

profesních kompetencí systematickým dalším vzděláváním a samostudiem. Všechny učitelky 

jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem tak, aby byla vždy a při všech 

činnostech zajištěna optimální pedagogická péče o děti. Specializované služby pro děti se 

speciálními vzdělávacími potřebami ředitelka zajišťuje podporou speciálně pedagogického 

vzdělávání sebe i učitelky, úzce spolupracuje s odborníky v dané oblasti (speciálními 

pedagogy, poradenskými psychology, lékaři, rehabilitačními pracovníky aj.). Na základě 

doporučení školského zařízení ředitelka zřizuje v MŠ funkci „Asistent pedagoga“, který 

napomáhá vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Ve škole pracují 2 

školnice, které pečují o děti, hygienu a provoz MŠ a školní zahrady, prádlo a vydávají jídlo 

dovážené ze školní jídelny.   

  

  

3.7 Spoluúčast rodičů  

  

Vztahy ve škole mezi učitelkami a rodiči jsou založeny na vzájemné důvěře a otevřenosti, 

porozumění a ochotě spolupracovat. Učitelky komunikují s rodiči osobně v každodenním 

kontaktu, pomocí informačních nástěnek v šatně dětí, vystavených prací dětí po celé 

budově, 3 x ročně na třídních schůzkách, prostřednictvím webových stránek a e-mailu školy. 

Učitelky konzultují s rodiči potřeby jednotlivých dětí, předávají rodině informace o pokrocích 

dítěte a snaží se porozumět individuálním nárokům a speciálním potřebám při výchově a 

vzdělávání. Zaměstnanci školy chrání soukromí rodiny a zachovávají vždy diskrétnost ve 

svěřených záležitostech. Škola doplňuje a podporuje rodinnou výchovu a nabízí rodičům 

poradenský servis, možnost vypůjčení odborné literatury nebo individuální odborné 
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konzultace týkající se prospívání jejich dítěte. Pokud rodiče projeví zájem, mohou se 

spolupodílet na plánování programu MŠ, účastnit se aktivně akcí školy nebo se zapojit do 

aktivit podporujících MŠ ve Spolku přátel MŠ Hlušovice.   

  

  

  

3.8 Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, vzdělávání dětí 

nadaných a dětí ve věku od dvou do tří let 

   

Mateřská škola vytváří podmínky a podporuje vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími 

potřebami, vzdělávání dětí nadaných a dětí ve věku od dvou do tří let v těchto oblastech:  

  

• úprava režimu vzdělávání – relaxační přestávky, individuální činnosti;  

• využívání jiných prostorů pro vzdělávání – ředitelna;  

• kooperativní učení – vzdělávání v malých skupinkách;  

• spolupráce rodiny a školy – vytvoření podmínek pro aktivní zapojení rodiny;  

• rozvoj jazykových kompetencí – zlepšení komunikace ve vzdělávacím procesu;  

• intervenční techniky – terapeutické a rehabilitační postupy, techniky na podporu 

vnímání (muzikoterapie, arteterapie, taneční pohybová terapie, canisterapie);  

• rozvoj specifických dovedností a poznávacích funkcí – rozvoj vnímání, jemné 

motoriky, koordinace ruky a oka, řeči, myšlenkových operací, paměti a pozornosti;  

• nácvik sebeobslužných dovedností – oblékání, hygiena, samostatnost;  

• trénink sociálního chování – vztahy mezi dětmi;  

• využívání metodické podpory školského poradenského zařízení;  

• využívání didaktických a speciálně didaktických, kompenzačních a relaxačních 

pomůcek;  
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• přizpůsobování rozsahu a obsahu učiva, vzdělávací nabídky;  

• při hodnocení pokroků ve vývoji dítěte využívání dlouhodobého sledování a 

individualizace v hodnocení;  

• možnost odlišného stravování a podávání medikace v souvislosti se speciálními 

vzdělávacími potřebami dítěte;  

• úprava prostředí MŠ, zajištění bezbariérového přístupu do školy (připravuje se v 

plánované rekonstrukci školy v nejbližším období);  

• škola poskytuje všem dětem optimální podmínky pro vlastní  rozvoj a podporu 

poznávací motivace; 

• při plánování a realizaci vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními učitelka 

maximálně využívá vzdělávacího potencionálu dítěte s ohledem na jeho individuální 

možnosti a schopnosti; 

• učitelka vytváří podmínky pro pozitivní přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími 

potřebami mezi jejich vrstevníky, citlivě komunikuje s rodiči; 

  

  

   

  

4 Organizace vzdělávání  

  

Mateřská škola má 2 třídy. V 1. třídě „Sluníček“ se vzdělávají děti od 2 do 4 let, ve 2. třídě 

„Hvězdiček“ se vzdělávají děti od 4 let do nástupu k základnímu vzdělávání.  V obou třídách 

školy se mohou vzdělávat děti se speciálními vzdělávacími potřebami a děti nadané.  MŠ má 

celodenní provoz a kapacitu 41 dětí, která je dlouhodobě naplněná.   

Každý rok v měsíci květnu probíhá zápis dětí do MŠ na další školní rok. Termín je projednán 

se zřizovatelem, ředitelka zveřejní na přístupných místech (vývěska MŠ, vývěska obce, 

webové stránky MŠ a obce, informační letáky na frekventovaných místech obce) informace o 

zápisu do MŠ a zároveň stanovená kritéria pro přijímání dětí. Základním kritériem pro přijetí 

dítěte do MŠ je poslední rok před vstupem do základní školy, zvýhodněny jsou děti s místem 
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trvalého pobytu v obci. Po rekonstrukci a rozšíření kapacity může škola přijímat děti mladší 

tří let.  

Od 1. 9. 2017 je předškolní vzdělávání povinné pro děti od 5 let věku. Ředitelka stanovuje 

povinnost zákonných zástupců dítěte při jeho nepřítomnosti na předškolním vzdělávání  

omlouvat dítě v systému „Elektronická omluvenka“ na webových stránkách 

www.mshlusovice.cz. 

Škola nabízí vzdělávání dětem se speciálními vzdělávacími potřebami , dětem nadaným 

a dětem ve věku od dvou do tří let. MŠ poskytuje ve spolupráci s rodiči a školským 

poradenským zařízením podpůrná opatření pro dítě, které usnadňuje jeho vzdělávání a 

nabízí více možností v individualizaci podle potřeby dítěte. Škola zpracovává Plán 

pedagogické podpory (dále „PLPP“) a Individuální vzdělávací program (dále „IVP“) pro dítě s 

odkladem školní docházky, dítě se speciálními  vzdělávacími potřebami a dítě nadané. 

Podkladem pro zpracování PLPP a IVP je Školní vzdělávací program. MŠ využívá podpory 

„Asistenta pedagoga a Školního asistenta“ pro individualizaci vzdělávání dětí se speciálními 

vzdělávacími potřebami a maximální podporu v rozvoji jejich osobních pokroků ve 

vzdělávání.         

     

5 Charakteristika vzdělávacího programu  

  

5.1 Cíle a profilace školy  

  

MŠ Hlušovice je vesnická škola v blízkosti velkého města, která respektuje přirozený způsob 

života ve spojení s přírodou a navazuje na tradici a historii života v obci. Děti mají možnost 

vzdělávání v přírodě a zároveň využít blízkost velkoměsta pro různé kulturní zážitky, 

poznávání historie města Olomouce nebo se účastnit plaveckého a lyžařského kurzu.  

Školní vzdělávací program „Společně až do školy“ (dále „ŠVP“) je vlastní program Mateřské 

školy Hlušovice a zohledňuje podmínky vzdělávání v MŠ. Jeho cílem je naplňování rámcových 

cílů stanovených v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání 

prostřednictvím vlastních cílů.  
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Hlavním cílem ŠVP je všestranný rozvoj osobnosti dítěte s důrazem na jeho individualitu s 

respektováním jeho individuálních a speciálních vzdělávacích potřeb. Rozvíjíme u dětí citový 

postoj vůči ostatním lidem, rodině, přírodě, vlastnímu zdraví, historii a tradici, rozvíjíme 

samostatnost a podporujeme jeho zdravé sebevědomí. Děti vedeme ke zdravému životnímu 

stylu a uvědomění si vlastní odpovědnosti za své chování a jednání za aktivní účasti jejich 

rodičů. MŠ doplňuje a podporuje rodinnou výchovu.  

ŠVP vychází z odborných poznatků moderní pedagogiky, psychologie a vývojové psychologie, 

speciálních pedagogik a alternativních směrů v předškolním školství (Montesorri pedagogika, 

Waldorfská škola, Začít spolu, Mateřská škola podporující zdraví). Cílem ŠVP je umožnit dítěti 

vnímat svět v jeho přirozených souvislostech a získat tak reálný pohled na svět a aktivní 

postoj k němu.   

  

Nabízíme dětem takovou vzdělávací nabídku, která vede k vytváření základů klíčových 

kompetencí důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění dítěte v dalším vzdělávání:  

• kompetence k učení;  

• kompetence k řešení problémů;  

• kompetence komunikativní;  

• kompetence sociální a personální;  

• kompetence činnostní a občanské.  

  

5.2 Metody a formy vzdělávání v MŠ  

  

V MŠ uplatňujeme tyto formy vzdělávání:    

• individuální činnosti – při příchodu dětí do školy, v odpoledních činnostech;  

• spontánní činnosti – během celého dne;  

skupinové činnosti – při ranních aktivitách, při dopoledních činnostech od 9:20 –  

9:50, při pobytu venku, v odpoledních činnostech  
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• frontální činnosti – cvičení ve třídě i venku, pohybová chvilka.  

  

 

V MŠ uplatňujeme tyto metody práce:  

• prožitkové učení – založené na přímých zážitcích dítěte, podporuje zvídavost a 

dětskou potřebu objevovat,   

• upřednostňujeme smyslové vnímání jako základ veškerého přirozeného poznávání;   

• kooperativní činnosti – založené na sounáležitosti a spolupráci s ostatními dětmi;  

• situační učení – vytváření a využívání situací, které umožňují srozumitelně dítěti 

vysvětlit životní souvislosti;  

• spontánní sociální učení – založené na principu přirozené nápodoby;  

• aktivně podporujeme rozvoj komunikativních dovedností.  

  

V MŠ uplatňujeme tyto hlavní zásady:  

• respektujeme individualitu dítěte;  

• podporujeme individuální volbu dítěte;  

• umožňujeme dítěti aktivně a samostatně zkoumat a objevovat okolní svět všemi 

smysly;  

• každý den s dětmi cvičíme a zařazujeme do programu zdravotně preventivní 

pohybovou aktivitu;   

• rozvíjíme hrou i řízenou činností komunikativní schopnosti dětí;  

• vedeme děti ke vzájemnému respektování, soucítění a pomoci druhému;  

• ve třídě podporujeme radostnou, laskavou a vstřícnou atmosféru;  

• jsme otevření k rodičům i veřejnosti;  
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• dbáme na dodržování stanovených pravidel soužití v MŠ;  

dbáme na bezpečnost dětí a uspokojování jejich potřeb po stránce tělesné, psychické 

i sociální.  

  

5.3 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami   

  

V MŠ pracujeme i s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a dětmi nadanými, které 

mají právo na vzdělávání podle Rámcového programu pro předškolní vzdělávání a bezplatné 

poskytování podpůrných opatření školou a školským poradenským zařízením (PPP, SPC).  

Cíle a záměry vzdělávání ve škole jsou pro všechny děti společné. Vzdělávání dětí se 

speciálními vzdělávacími potřebami přizpůsobujeme jejich potřebám a možnostem. 

Vytváříme optimální podmínky k rozvoji osobnosti dítěte, jeho schopnosti se učit 

a komunikovat a zároveň dosáhnout co největší samostatnosti. Využíváme podpůrná 

opatření, která kompenzují speciální vzdělávací potřeby těchto dětí a vyrovnávají jejich 

obtíže ve vzdělávání. Tato opatření zahrnují poradenskou pomoc MŠ a školským 

poradenským zařízením směrem k rodičům, přizpůsobení podmínek, organizace, obsahu, 

metod a forem vzdělávání, učebních pomůcek, posílení pedagogického týmu další učitelkou 

nebo asistentem pedagoga.  

  

MŠ uplatňuje tyto stupně podpory:  

 1. stupeň – MŠ identifikuje speciální vzdělávací potřeby dítěte (prostřednictvím    

                               pedagogické diagnostiky)  

- konzultuje s rodiči  

- navrhuje a realizuje podpůrná opatření ve vzdělávání dítěte  

- vyhodnocuje naplnění speciálních vzdělávacích potřeb dítěte                          

- prostřednictvím zákonných zástupců kontaktuje školské poradenské  zařízení, 

které provede diagnostiku a stanoví podpůrná opatření  
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- MŠ zpracovává Plán pedagogické podpory (dále „PLPP“) pro vzdělávání  

dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami  

 2. – 5. stupeň – MŠ prostřednictvím zákonných zástupců kontaktuje školské   

poradenské zařízení, které identifikuje speciální vzdělávací potřeby dítěte  

- školské poradenské zařízení navrhuje podpůrná opatření od 2.- 5. stupně 

podpory podle závažnosti jejich dopadů na vzdělávání  

- od 2. stupně podpory škola zpracovává Individuální vzdělávací plán (dále  

„IVP“)   

- MŠ vychází při nastavení a výběru podpůrných opatření z Katalogu 

podpůrných opatření       

  

  

  

Kompetence pedagogických pracovníků a rodiny při vzdělávání dětí se speciálními 

vzdělávacími potřebami  

  

1. Kompetence ředitelky MŠ:  

- upravuje školní dokumentaci ve prospěch dětí se speciálními vzdělávacími potřebami;  

- vytváří podmínky pro identifikaci speciálních vzdělávacích potřeb a podporu těchto 

dětí;  

- koordinuje a realizuje podpůrná opatření, tvorbu PLPP;  

- ve spolupráci se zákonnými zástupci zajišťuje vyšetření a získání doporučení k 

podpůrným opatřením ve školském poradenském zařízení.   

- na základě žádosti zákonného zástupce dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami 

povoluje vzdělávání podle IVP;  
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- pokud podpůrná opatření dítěte vyžadují zapojení asistenta pedagoga, žád á krajský 

úřad o souhlas se zřízením funkce asistenta pedagoga v MŠ nebo zajistí finanční 

prostředky na jeho financování;  

- zpracuje náplň práce asistenta pedagoga a pravidelně sleduje efektivitu jeho 

působení efektivitu jeho působení při vzdělávání dítěte se speciálními vzdělávacími 

potřebami;  

- podporuje další vzdělávání pedagogických pracovníků a jejich samostudium v 

oblastech speciální pedagogiky.  

  

2. Kompetence učitelky:  

- identifikuje na základě pedagogické diagnostiky speciální vzdělávací potřeby dítěte;   

- spolupracuje s rodinou dítěte;  

- informuje pravidelně rodiče a poskytuje jim poradenský servis ve spolupráci se 

školským vzdělávacím zařízením;  

- respektuje možnosti a schopnosti dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami a 

realizuje podpůrná opatření daná školou nebo školským poradenským zařízením;  

- podporuje dítě v dosažení jeho optimálního výkonu při respektování limitů 

vyplývajících ze znevýhodnění dítěte;  

- spolupracuje při tvorbě PLPP  

- v případě doporučení vzdělávání podle IVP se podílí na jeho tvorbě, vyhodnocuje jeho 

efektivitu, v případě potřeby upravuje obsah IVP;  

- v případě využití podpory asistentem pedagoga (dále „AP“) učitelka spolupracuje s 

AP, řídí a je zodpovědná za vzdělávací proces a deleguje výkony související se 

vzděláváním dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami;  

- ve svém samostudiu se zaměřuje na aktuální oblasti speciální pedagogiky.  
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3. Kompetence asistenta pedagoga:  

- je platným členem pedagogického týmu;  

- napomáhá vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami;  

- podílí se na plánování a realizaci vzdělávání;  

- účastní se i ostatních akcí školy.  

  

4. Kompetence zákonných zástupců:  

- pečují především o zdraví dítěte, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj;  

- chrání dítě a zajišťují jeho výchovu a vzdělávání;  

- u dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami nebo dítěte nadaného žádají o 

poskytnutí poradenské služby;  

- podávají písemný informovaný souhlas s poskytování podpůrných opatření školou po 

vyjádření školského poradenského zařízení;  

- konzultují kdykoliv při pochybnostech ve vzdělávání;  

- aktivně se účastní výchovně vzdělávacího procesu svého dítěte.    

  

Ředitelka je zodpovědnou osobou za systém péče a vzdělávání dětí se speciálními 

vzdělávacími potřebami v MŠ a řídí se aktuální vyhláškou č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žá ků se 

speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných při identifikování a výběru podpůrných 

opatření a při tvorbě a realizaci PLPP a IVP.  
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5.4 Vzdělávání dětí mimořádně nadaných v MŠ  

  

Dítě, které vykazuje známky nadání, musí být dále podporováno. Je nutné stimulovat jejich 

potencionál tak, aby se mohlo dále rozvíjet i ve škole. Školní vzdělávací program školy 

umožňuje vzdělávání dětí nadaných a mimořádně nadaných. Na základě identifikace 

mimořádného nadání prostřednictvím žádosti zákonných  zástupců stanovuje mimořádné 

nadání školské poradenské zařízení. Učitelky zařazují do vzdělávacích činností s dětmi prvky 

NTC systému učení a motorické aktivity podle metodické osnovy NTC . Děti procvičují rotace 

a udržení rovnováhy, akomodaci oční čočky při hrách ve škole a aktivitách v přírodě, 

rozvíjíme jemnou motoriku a pracujeme s hudbou při všech činnostech. Hry dětí doplňujeme 

abstraktními symboly a obrázky, pracujeme s globusem, encyklopediemi, mapami, značkami 

aut i vlajkami států světa. Dětskou hru doplňujeme jednoduchými i enigmatickými 

hádankami, neustále obnovujeme metodické pomůcky a hry na rozvoj těchto dovedností 

nejen pro děti s mimořádným nadáním. Mateřská škola Hlušovice spolupracuje s Mensou ČR.   

  

Ředitelka:  

- stanovuje vzdělávání podle IVP pro dítě mimořádně nadané;   

- rozšiřuje vzdělávání dítěte nad rámec stanovený ŠVP;  

- spolupracuje s rodiči a školským poradenským zařízením při zpracování IVP, jeho 

realizaci i vyhodnocení;  

- zodpovídá za realizaci stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání dítěte 

podle individuálních vzdělávacích potřeb.  
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5.5 Vzdělávání dětí od dvou do tří let  

 

Cíle a záměry vzdělávání v ŠVP jsou vhodné i pro vzdělávání dětí od dvou do tří let. Učitelé 

musí respektovat specifika dosažené úrovně ve všech oblastech vývoje dítěte. Učitelka se 

zaměřuje na rozvoj poznávání všemi smysly, využívá touhu dětí po poznávání, objevování 

světa kolem sebe a experimentování. Děti se v tomto věku nejvíce učí nápodobou, hrou, 

situačním učením a vlastním prožitkem. Učitelka dětem nabízí opakování a časté střídání 

nabídky činností, ve vzdělávání nastavuje rituály a dostatečný prostor pro volné hry a 

pohybové aktivity.    

 

Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let 

Mateřská škola je vybavena dostatečným množstvím podnětných a bezpečných hraček 

vhodných pro děti od dvou let. Hračky pro starší děti jsou uloženy v uzavřených skříňkách, je 

zajištěna bezpečnost a zároveň možnost podnětů pro starší děti. Je zajištěn dostatečný 

prostor pro hru a volný pohyb dětí a dostatečné hygienické zázemí. Vzdělávání dětí od dvou 

do tří let probíhá v menších skupinkách a individuálně. 

 Učitelka v 1. třídě zajišťuje především: 

 stálý a pravidelný denní režim; 

 dostatek emoční podpory dítěte; 

 pocit bezpečí dítěte, 

 individuální péči; 

 nastavuje srozumitelná pravidla. 
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5.6 Nabídka aktivit mateřské školy  

  

 Tradiční akce a aktivity školy:  

❖ Zahájení školního roku a přivítání nových dětí.  

❖ Drakiáda.  

❖ Uspávání broučků na školní zahradě.  

❖ Adventní slavnost.  

❖ Mikuláš v MŠ.  

❖ Vánoční dílničky pro rodiče s dětmi.  

❖ Vánoční nadílka u stromečku.  

❖ Tříkrálové zpívání v hlušovickém kostele.  

❖ Veselý karneval.  

❖ Vynášení babice Zimice a vítání jara.  

❖ Velikonoční tvoření.  

❖ Zahradní slavnost pro děti a rodiče – vystoupení ke Dni matek, pasování školáků.  

❖ Návštěva 1. třídy ZŠ Bohuňovice.  

❖ Oslava MDD.  

❖ Školní výlet.  

❖ Rozloučení se školním rokem v Cukrárně Hlušovice.  

❖ Vystupujeme na Mikuláše a oslavě MDŽ na posezení seniorů Hlušovic.  

❖ Vítáme nové občánky v Hlušovicích – jaro, podzim.  

❖ Spolupracujeme se Spolkem žen Hlušovice na akcích pro děti.  

❖ Navštěvujeme kulturní akce v Olomouci, účastníme se výstav, besed, soutěží a 

programů pro děti.  
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 Nadstandardní nabídka školy  

  

❖ Individuální adaptační program pro nové děti v MŠ.  

 

❖ Metoda dobrého startu pro předškoláky, děti s odkladem školní docházky a děti se   

             speciálními vzdělávacími potřebami.   

❖ Preventivní logopedická péče denně v MŠ - logopedický asistent Mgr. Ivona Urbišová.  

❖ Seznamování s anglickým jazykem v rámci každodenního vzdělávání – 2. třída.    

❖ Plavecký výcvik v Centru zdraví Bohuňovice.  

❖ Vzdělávání nejen dětí nadaných a mimořádně nadaných podle metody NTC.  

❖ Jsme mateřská škola spolupracující s Mensou ČR. 
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6 Vzdělávací obsah  

  

Celoroční vzdělávací obsah Školního vzdělávacího programu Mateřské školy Hlušovice s 

názvem „Společně až do školy“ je sestavený tak, aby:  

- přispíval k rozvoji dítěte a jeho učení v různých oblastech  

- umožňoval naplnit život dítěte mnohostranně pestrou nabídkou činností 

intelektových i praktických  

- dítě mělo možnost získávat potřebné dovednosti, poznatky, poznávat hodnoty a 

zaujímat postoje  

  

Projektování témat, obsažených v jednotlivých integrovaných blocích, určuje aktuální dění v 

mateřské škole, zájem dětí a tyto témata nejsou v praxi pevně časově ohraničená. Jsou 

dostatečně široká a vycházejí z přirozeného života a dění kolem nás. Vzdělávací aktivity a 

podtémata učitelky plánují zpravidla v týdenních intervalech, jsou rozpracována pro denní 

nabídku vzdělávacích činností v Třídním vzdělávacím programu.  

  

Vzdělávací aktivity učitelky plánují ve čtyřech integrovaných blocích:  

1. Podzimní čarování  

2. Vánoční cinkání  

3. Sluníčko, sluníčko, popojdi maličko  

4. Těšíme se do školy  

  

1. Integrovaný blok „Podzimní čarování“  

Chceme rozvíjet poznatky o hodnotách přátelství, o chování kamarádů k sobě navzájem. 

Stanovením pravidel chování dítěte ve třídě usnadnit dítěti adaptaci na nové prostředí. 

Posilovat vztah dítěte k přírodě a k jejím proměnám v souvislosti s ročním obdobím. 

Probouzet úctu k rodině, k domovu, ke všem živým tvorům kolem nás. Rozvíjet pohybové 
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schopnosti dítěte, vést děti k vytvoření návyku potřeby pravidelného cvičení. Posilovat 

smyslové vnímání, rozvíjet hrubou i jemnou motoriku, vyjadřovací schopnosti, výslovnost, 

myšlení, pěvecké a výtvarné schopnosti pomoci námětů z podzimní přírody. Z prožívání 

činností a her během celého dne navozovat radostné pocity dítěte ze života v MŠ. Posilovat 

osobnost dítěte, jeho prosociální postoje k ostatním dětem, k rodině i k ostatním dospělým v 

MŠ. Pověřovat děti podle jejich přání a výběru samostatnými úkoly ve dvojici a umožnit jim 

seberealizaci v plnění zadaných úkolů.  

  

Vzdělávací nabídka  

• jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti a oblasti hygieny, stolování, úklidu, 

úpravy prostředí  

• činnosti zaměřené k pozorování lidského těla a jeho částí  

• smyslové a psychomotorické hry  

• společné diskuze, rozhovory, individuální a skupinová konverzace  

• vyprávění toho, co dítě slyšelo, nebo shlédlo  

• komentování zážitků a aktivit, vyřízení vzkazů a zpráv  

• hry se slovy, slovní hádanky  

• hry nejrůznějších zaměření podporující tvořivost, představivost, fantazii  

• spontánní hra, volné hry a experimenty s materiály a předměty  

• činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu  

• umění v projevování citů (zvláště kladných), v sebekontrole a sebeovládání, rozlišení 

emocí   

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

• aktivity podporující sblížení dětí  

• činnosti zaměřené na porovnávání pravidel vzájemného soužití a chování, 

spolupodílení se na jejich tvorbě  
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• aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí MŠ  

  

Rizika  

• nedostatek pozitivních příkladů a vzorů prosociálního chování, málo vstřícné postoje 

dospělých k dítěti i k sobě navzájem  

• nedostatek empatie, neposkytování empatické odezvy na problémy dítěte  

• nevhodné prostory pro pohybové činnosti, nevhodné oblečení  

• prostředí komunikačně chudé  

  

2. Integrovaný blok „Vánoční cinkání“  

Chceme zdokonalovat pohybové schopnosti dětí, organizovat hry se sněhem, na sněhu i na 

ledu. Utvářet vztah k zimním sportům a sportování vůbec. Rozvíjet rozlišovací schopnosti a 

tím i vnímání všemi smysly. Objevovat vlastnosti sněhu, ledu a probouzet zájem dětí o zimní 

hry a činnosti. Probouzet zájem o psanou podobu jazyka. Rozvíjet dovednosti dítěte pracovat 

ve skupině s ostatními dětmi. Vést k poznání hodnoty vztahů k rodině, ke svým nejbližším, ke 

kamarádům v MŠ. Připravovat pro ně v období Vánoc dárky a překvapení. Posilovat vztah 

dítěte ke všem živým tvorům v zimním období jednoduchou péčí o ně ve svém okolí. 

Podporovat u dítěte rozvoj schopnosti chovat se autenticky, prosociálně a aktivně se podílet 

na společném životě třídy. Vytvářet prostředí pro iniciativní jednání dítěte.  

  

Vzdělávací nabídka  

• lokomoční pohybové činnosti (běh, chůze, skoky a poskoky, hody, lezení)  

• motivační pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě)   

• základní gymnastika, turistika, sezónní činnosti, míčové hry  

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

• činnosti, seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich  praktickým používáním  
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• hudební a hudebně pohybové hry a činnosti  

• smyslové a psychomotorické hry  

• artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky  

• poslech čtených a vyprávěných pohádek a příběhů, sledování divadelních pohádek  

• přednes, recitace, dramatizace, zpěv  

• konkrétní operace s materiály (třídění, přiřazování, uspořádání, odhad, porovnávání)  

• orientační hry v prostoru i rovině (pojmy vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, 

pod, na, u, vedle, mezi)  

• pozorování různých lidských vlastností, záměrné pozorování, čím se lidé liší  

• sociální a intelektuální hry, dramatické činnosti, hudební a hudebně pohybové hry, 

výtvarné hry  

• aktivity k uvědomování si vztahu mezi lidmi (kamarádství, přátelství, vztahy mezi 

oběma pohlavími  

• úcta ke staršímu)  

• četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem a poučení  

• pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, kulturních objektů  

pozorování ekosystémů  

   

Rizika  

• omezování samostatnosti dítěte při pohybových činnostech  

• nedostatečný respekt k individuálním potřebám dětí  

• příliš hotový a uzavřený výklad světa  

• nedostatečné uznání a oceňování úsilí a úspěchu dítěte   

• možnost spolupodílet se na volbě činností a témat, které se v mateřské škole určují  

• nedostatek příležitostí k nápravě jednání, které bylo proti pravidlům  
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3. Integrovaný blok „Sluníčko, sluníčko, popojdi maličko“  

Budeme si všímat změn v přírodě. Chceme rozvíjet city dítěte působením krás přírody 

probouzejícího se jara, získávat vztah ke zvířátkům a k jejich mláďatům, učit se chovat 

ekologicky a všímat si významu zeleně a čistoty životního prostředí. Posilovat prosociální 

chování dítěte, kooperativní dovednosti a citový vztah k rodině, k mamince. Děti se mají 

dozvědět o záchranných systémech: hasiči, záchranáři, o chování dětí v případě nebezpečí a 

ohrožení zdraví nebo života, o přivolání pomoci. Také o existenci dopravních značek a 

základních pravidel chování v silničním provozu pro vlastní bezpečnost a ochranu svého 

zdraví i zdraví a bezpečnost druhých.  

  

Vzdělávací nabídka:  

• zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávání, protahování, uvolňování, dechová a 

relaxační)  

• činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravotní atmosféru a pohodu prostředí  

• pohybové hry    

• samostatný slovní projev na určité téma  

• prohlížení a „ čtení“ knížek  

• didaktické hry (poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno)  

• didaktické hry (na porovnávání (větší, menší, více, stejně, méně, první, poslední); 

uspořádání, třídění, číselná řada   

• vyprávění, reprodukce, dramatizace (činnosti nejrůznějšího zaměření vyžadující 

samostatné vyjadřování)  

• sledování povídek a příběhů obohacující citový život dítěte  

• hry na téma rodiny, přátelství  

• společenské hry, společenské aktivity  

• činnosti zaměřené na porovnávání sociálního prostředí, v němž dítě žije (rodina, MŠ)  
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• námětové hry, dramatizace, konstruktivní a výtvarné projekty  

• didaktické hry (rozlišování aktivit, které mohou zdraví podporovat a které je mohou 

poškozovat)  

• situační hry (uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat)  

• návštěvy kulturních a uměleckých míst a akcí zajímavých pro předškolní dítě  

(setkávání se s literárním, dramatickým, výtvarným a hudebním uměním mimo MŠ)   

  

Rizika  

• nevhodnost zdravotního stavu a zdravotních problémů dítěte  

• nedostatek příležitostí k porovnání činností zaměřených na vlastní zkušenosti  

• nepřiměřené nároky na dítě  

• nedostatek možností projevovat vlastní city, sdělovat citové dojmy a prožitky  

nedostatek estetických a etických podnětů a příležitostí  

  

4. Integrovaný blok „Těšíme se do školy“   

Prostřednictvím IB získávat elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky. 

Rozvíjet multikulturní výchovu k dětem a lidem na celém světě, bez rozdílu barev pleti a 

jiných odlišností. Vytvářet vztah ke své obci, městu, zemi. Všímat si úlohy barev v našem 

životě, zeleně a architektonických záměrů pro život člověka, všímat si dění i problémů v 

bezprostředním okolí. Vědět, že každé povolání je prospěšné, chápat význam celoživotního 

učení pro každého z nás. Posilovat smysl pro  povinnost a vážit si úsilí druhých. Využívat 

informace z knih, encyklopedie, počítače. Vytvářet osobní předpoklady pro radostný vstup 

do ZŠ.  
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Vzdělávací nabídka  

• modelové situace (příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů)  

• didaktická hra (činnosti a příležitosti seznamující děti s různými sdělovacími 

prostředky)  

• motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastnosti  

• řešení myšlenkových i praktických problémů, hledání různých možností a variant  

• výlety do okolí  

• dramatické činnosti předvádění a napodobování různých typů chování člověka v 

různých situacích  

• aktivity podporující sbližování dětí  

• praktické užívání předmětů a pomůcek, se kterými se dítě běžně setkává  

• praktické činnosti, na jejichž základě činnosti přispívají k péči o životn í prostředí a 

okolní krajinu  

  

Rizika  

• nedostatek času a prostředků pro spontánní hru  

• jednání, které dítě pociťuje jako křivdu  

• příliš ochranářské prostředí  

• chybějící informace o tom, jak se chránit před nebezpečím hrozícím od neznámých  

lidí  

• výběr a nabídka témat, která jsou životu příliš vzdálená  
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8 Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a jejich ochrany před sociálně  

patologickými jevy a před projevy diskriminace a násilí  

  

1. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání.  

  

Dohled nad bezpečností dětí po celou dobu jejich vzdělávání v mateřské škole vykonávají 

pedagogičtí pracovníci, a to od doby převzetí dítěte od zákonného zástupce nebo jim 

ověřené osoby, až do doby předání dítěte zákonnému zástupci nebo jim pověřené osobě.  

V době pobytu venku, oběda a přípravy na odpolední odpočinek vykonávají dohled nad 

dětmi vždy dvě učitelky, využívají také pomoci ostatních zaměstnanců školy – školního 

asistenta, asistenta pedagoga a školnice pro zajištění větší bezpečnosti dětí a pohody př i 

přechodových a náročných situacích v denním režimu školy. 

K zajištění bezpečnosti dětí při běžném pobytu mimo území mateřské školy může na jednoho 

pedagogického pracovníka připadat nejvýše 20 dětí z běžné třídy, výjimečně pak nejvýše 25 

dětí, pokud to charakter pobytu dovoluje – zahrada.  

Při specifických činnostech, např. sportovních, nebo při pobytu dětí v prostoru náročném na 

bezpečnost, bude o bezpečnost dětí pečovat jiná zletilá osoba, která je způsobilá k právním 

úkonům a která je v pracovním vztahu k mateřské škole.  

  

2. Zásady bezpečnosti při práci s dětmi.  

Při vzdělávání dětí dodržují učitelky pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa.  

  

Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na 

bezpečnost dětí, dodržují učitelky následující zásady:  

  

a) přesuny dětí při pobytu mimo území mateřské školy po územních komunikacích:  
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- děti se přesunují ve skupině, a to nejvýše ve dvojstupech,  

- děti jsou zpravidla doprovázeny 2 učitelkami, z nichž jedna je na začátku skupiny  

a druhá na konci skupin (počet dětí nad 20),                                                                                                       

- pokud jdou na vycházku integrované děti, děti 2-leté, doprovází děti vždy 2 učitelky  

- pokud jde učitelka sama, jde na začátku skupiny a sleduje děti na konci,  

- děti mají reflexní vesty, zejména na začátku a na konci skupiny,  

- skupina k přesunu využívá především chodníků a levé strany vozovky,  

- vozovku přechází skupina na přehledném místě, pedagogický doprovod je přesvědčen 

o bezpečnosti přechodu skupiny,  

- při přecházení vozovky používá pedagogický doprovod zastavovací terč.  

  

  

b) pobyt dětí v přírodě:      

- využívají se pouze známá bezpečná místa,  

- učitelky před volným pobytem dětí upozorní na nebezpečí a vedou děti, aby na 

nebezpečný předmět upozornily, učitelka jej odstraní  

- při hrách a pohybových aktivitách učitelky dbají na to, aby děti neopustily vymezené 

prostranství.  

  

c) sportovní činnosti a pohybové aktivity:  

- před cvičením a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídě, popřípadě v 

jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo probíhají na 

venkovních prostorách areálu mateřské školy, kontrolují učitelky, zda prostory jsou k 

těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly 

vést ke zranění dítěte,  

- při použití tělocvičného nářadí a náčiní kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost,  
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- učitelky dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle 

toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem 

jednotlivých dětí.  

  

d) pracovní a výtvarné činnosti:  

- při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné 

použít nástroje, které by mohly děti zranit (ostré nůžky, nože, velká kladívka), 

vykonávají práci s těmito nástroji výhradně učitelky. Děti pracují s nástroji, které jsou 

vyhrazeny pro děti.  

  

  

  

Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo 

násilí:  

Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací 

působení na děti již v předškolním věku, zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního 

vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a 

schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové 

závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video), vandalismu, 

kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého 

životního stylu.  

V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí učitelky monitoring 

a screening vztahů mezi dětmi ve třídě s cílem řešit případné deformující  vztahy mezi dětmi 

již v jejich počátcích, a to ve spolupráci s rodiči, případně za pomoci školských poradenských 

zařízení.  

Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi 

dětmi navzájem, mezi dětmi a učitelkami, a mezi učitelkami a rodiči.  

   


