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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE
Mateřská škola Krásná, příspěvková organizace
Adresa: Krásná 280
PSČ: 351 11
Zřizovatel: obec Krásná 260,
IČO školy: 73732737
Ředitel školy: Věra Veselá

Počet tříd: 1 třída /heterogenní/
Kontakty: tel.: 777490746
Email:ms.krasna@obeckrasna.cz
W- stránky: ms.obeckrasna.cz
Celková kapacita: 28 dětí
Provozní doba: 6.00 – 16.30 hodin
Počet učitelů: 3
Počet provozních zaměstnanců: 2
Zpracovatel školního vzdělávacího programu: Věra Veselá, Š.Nováková
Mgr J. Stančíková
Platnost ŠVP od 1. 9. 2020

II. CHARAKTERISTIKA MATEŘSKÉ ŠKOLY

Představení mateřské školy Krásná
Mateřská škola vznikla přestavbou starých vojenských garáží v objektu bývalé pohraniční roty a jejím
zřizovatelem je obec Krásná. Jedná se o přízemní jednopatrovou budovu s atraktivním barevným
vzhledem, částečně bezbarierovým přístupem, ve středu obce, která je napojena na dvě výjezdové
garáže místních dobrovolných hasičů. Škola byla stavěna jako energeticky nenáročná. MŠ je
jednotřídní s věkově smíšenými dětmi. Kapacita je 28 dětí ve věku od 2,5 do 7 let. Budova školy má
terasu, na kterou navazuje dobře vybavené dětské hřiště, spravované obcí. Škola je samostatná
příspěvková organizace.
Třída je prostorná s několika hracími koutky a s místem pro soukromí a klid. Vnitřní prostory září
jasnými barvami interiéru.
Nad třídou je umístěná tzv. galerie, kde děti odpočívají. Prostor je opticky rozčleněn na třídu a
hernu.V přilehlém skladu jsou pomůcky pro vzdělávací práci, ze třídy vede vchod do umývárny a
WC a druhý vchod do šatny dětí. V šatně jsou šatnové bloky, do kterých děti ukládají své oblečení a
obuv.
Informace pro rodiče jsou umístěny na nástěnkách. Velká plocha slouží k vystavení dětských prací.
Součástí MŠ je vlastní kuchyně, stravování se řídí pravidly zdravé výživy.
Blízkost k přírodě (les, rybník potůček, louky), je náš vzdělávací program, zaměřen k plnění úkolů
přírodovědy a multikulturní gramotnosti. Naším záměrem je využít poznatků a zkušeností o živé i
neživé přírodě, vytvořit kladný vztah k životnímu prostředí, a naučit se vystupovat v jeho prospěch.
Mateřská škola i svým okolím poskytuje vhodné podmínky k rozmanitým pohybovým i výtvarným
aktivitám. Podporujeme též zdravý životní styl a jeho prvky jsou zařazeny i v našem ŠVP.
Vzdělávací strategie je založena na čtyřech pilířích:
1. Učit se být - znamená plně si uvědomovat sám sebe. Jednat autonomně, na základě vlastních
úsudků a osobní odpovědnosti.
2. Učit se žít společně - znamená naučit se chápat mezilidské vztahy, potřebu vzájemné pomoci a
spolupráce. Naučit se uznávat morální hodnoty, být tolerantní a mít schopnost empatie.
3. Učit se dělat - znamená tvořivě zasahovat do svého prostředí životního, pracovního, sociálního,
kulturního i přírodního. Naučit se být zodpovědným, angažovaným a kvalifikovaným.
4. Učit se poznávat - znamená osvojovat si nástroje na pochopení světa a rozvinout dovednosti
potřebné k učení se. Mít znalosti, porozumět jim a umět je správně používat. Učíme se učit a učíme
se myslet.
Ve třídě byly zbudovány herní kouty podporující tvořivost. Škola je vybavena toaletami dětí i
dospělých, vlastní kuchyní, kanceláří, šatnami dětí i dospělých, menšími skladovými prostorami,
chodbou, terasou a technickou místností. K polednímu odpočinku či spaní slouží vybudované
zvýšené místo nad hernou tzv., galerie“. Místnosti jsou světlé, vzdušné a barevně příjemné. Vytápění
je podlahové. Pomůcky, materiál i hračky jsou v dosahu dětí. Škola se stále dovybavuje.
Hygienické podmínky odpovídají vyhlášce č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory
a provoz zařízení.
Mateřská škola je jednotřídní, věkově smíšená.
Kapacita školy: 28 dětí.
Zaměření: environmentální výchova, spolupráce s německou mateřskou školou.
Název programu : Barevný svět
Stravování: Vlastní školní kuchyně je velmi moderně vybavena, poskytuje stravování jak pro děti,
tak pro zaměstnance školy.
Celý dokument je k nahlédnutí v kanceláři a šatně dětí.

Škola má k dispozici menší skladovací prostory pro kuchyň, pro úklidové potřeby, kabinet pro učební
pomůcky, zázemí s pračkou a sušičkou, kancelář, šatna a sociální zázemí pro personál.
Školní zahrada je oplocená, zatravněná, se dřevěnými zahradními prvky, využívaná je i dřevěná
veranda, navazující na budovu školy. Děti mají možnost využívat obecního přilehlého, bohatě
vybaveného hřiště, jak ke hrám, tak ke sportu a v zimě nerovného terénu k bobování, pohybovým
hrám. On-line dráha v blízkosti MŠ slouží k pohybové a dopravní výchově. Altánku na hřišti lze
využívat k různým společným akcím školy ve spolupráci s rodiči.

III. STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY:
Naším cílem je, aby vzdělávání probíhalo ve vstřícném, podnětném a pro děti zajímavém i bezpečném
prostředí, kde se budou děti cítit jistě, radostně a spokojeně. Zároveň usilujeme, aby byly dle svých
individuálních možností připravené na úspěšný přechod do základní školy.
Udržujeme plnou kvalifikovanost týmu pedagogických pracovnic. Důraz klademe na spolupráci nejenom
s rodiči, ale s dalšími partnery, zejména se školským poradenským zařízením, německou mateřskou
školou, mateřskými školami v Aši, zřizovatelem školy, krásenskými spolky, ZŠ, ZUŠ, Knihovnou,
Dobrovolnými hasiči,a dalšími.
Vytváříme kvalitní podmínky ke vzdělávání dětí se speciálně vzdělávacími potřebami.

IV. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ :
4.1 Materiální podmínky
Pro blízkost k přírodě se mateřská škola zaměřila na přírodovědu a ekologii.
Poznatky čerpáme z různých zdrojů, navzájem si je předáváme, třídíme a společně
ověřujeme v praxi.
Zpracováváme a třídíme odpadový materiál. Cílem je poznat přírodu, rozumět ji, respektovat
její pravidla, chovat se ohleduplně a v souladu se zdravým životním stylem a rozvíjet úctu
k životu ve všech jeho formách. Motto:,,Všichni jsme součástí přírody.“
Aktivity jsou přehledně rozepsány v Plánu akcí.
Příhraniční blízkost nám umožňuje partnerství s německou MŠ v Adorfu. Plán akcí
zpracován na 1 rok. Podporu pro společnou činnost máme v koordinačním centru Tandem.
Třída má prostory , které vyhovují nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí. rušné
aktivity, sportovní prvky i pro klidnější činnosti. Je vkusně, barevně vyzdobena. Byl zřízen koutek
s knihami a koutek pro kutily s dětským ponkem. Škola vlastní tříkolky a odrážedla pro pohybovou
a dopravní výchovu. Dětský nábytek, nářadí, zdravotně hygienické zařízení / umývárna,toalety/ i
vybavení pro odpočinek dětí jsou přizpůsobeny jsou zdravotně nezávadné, bezpečné, estetické a
odpovídají počtu dětí. Police s hračkami mají pro děti snadný dosah a volný výběr hraček. Rodiče
mají přístup k informačním nástěnkám.
Ze třídy je přístup jak do šatny, tak na toalety dětí. Uspořádání vyhovuje potřebám školy, a odpovídá
bezpečnostním a hygienickým normám.
Na budovu bezprostředně navazuje zahrada školy s přírodními prvky, s pískovištěm, záhonky, vodní
pumpou, altánkem pro úschovu zahradních hraček, nářadí a pomůcek- umožňující rozmanité a
pohybové aktivity. Za zahradou můžeme využívat i dětské hřiště s online dráhou a další hřiště v obci
s měkkým povrchem pro míčové hry a nedaleké ,,Lanové centrum“
Všechny vnitřní i venkovní prostory splňují hygienické a bezpečnostní normy.

4.2 Životospráva
Škola má vlastní kuchyň.
Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, je zachována vhodná skladba jídelníčku,
dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů. Děti mají stále k dispozici
dostatek tekutin,obsluhují se buď samy, či za pomoci učitelky. Mezi jednotlivými podávanými pokrmy

jsou dodržovány vhodné intervaly. Množství požadovaného jídla je respektováno, starší děti se obsluhují
samy. Při stolování jsou děti vedeny k estetice a hygienickým návykům, jsou respektovány jejich
individuální potřeby
Děti nejsou do jídla nuceni. Pravidelní denní rytmus je přizpůsoben potřebám dětí a aktuální situaci dne.
Do denního programu jsou pravidelně zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové činnosti.
Jsou zachovány přirozené potřeby dětí (nepřetěžovat dítě, ponechat mu jeho tempo). Děti jsou
každodenně a dostatečně dlouho venku, mají dostatek volného pohybu na zahradě i v interiéru školy.
Program při pobytu venku je přizpůsoben kvalitě ovzduší. Ranní, odpolední svačina, či oběd, je
možný servírovat na terase při ochraně markýzy před sluncem.
Taktéž při odpočinku (poledním) je respektována individuální potřeby aktivity spánku a
odpočinku. se ukládají všechny děti, později starší děti odcházejí do koutků herny a věnují se
klidovým činnostem. Za příznivého počasí v letním období mohou děti odpočívat na terase.
Náplň dne v MŠ:
6.00 - 8. 00 scházení dětí, hry,zapojování dětí do řízených činností, hygiena
8.00 - 8.45 zápis docházky dětí, hygiena, svačina, ranní kruh, pohybové aktivity
8.45 - 11.15 pokračování řízené činnosti, spontánní aktivity dětí, pobyt venku,
v době příznivého počasí se přesunují činnosti ven už po svačině
11.15 - 12.15 hygiena, příprava na oběd, oběd,čištění zubů, hygiena
12.30 - 14.00 čtení pohádky, odpočinek,hygiena zájmová klidová činnost pro nespící děti
14.00 - 16.30 svačina, hry ve třídě nebo pobyt na zahradě, rozcházení dětí
Náplň dne je variabilní a přizpůsobuje se potřebám dětí!

4.3 Psychosociální podmínky
Klademe důraz na profesionální didaktický styl a vstřícnou komunikaci zaměstnanců školy s dítětem i
rodiči, ale i mezi zaměstnanci.
Interní směrnice, především školní řád, stanovují zásady pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí.
Ředitelka kontroluje jejich dodržování.
Současný denní řád umožňuje přizpůsobit organizaci činností potřebám jednotlivců i aktuální situaci.
Nabízíme režim pro postupnou adaptaci dítěte v mateřské škole, který konzultujeme individuálně se
zákonnými zástupci dětí.
Děti se aktivně podílejí na tvorbě pravidel společného soužití, vedeme je k jejich dodržování.
Osobní svoboda a volnost dětí je respektována s přihlédnutím k pravidlům a norem chování, ve škole
nastavených k zajištění jejich bezpečnosti. Pedagogické pracovnice diferencují náročnost požadavků
kladených na děti s ohledem na jejich individuální možnosti i zájmy. Respektují individuální potřeby
klidu či soukromí.
Žádné dítě nezvýhodňujeme, všechny mají stejná práva, ale i povinnosti přiměřené věku.
Volíme různé formy práce, pomocí kterých rozvíjíme zdravé sebevědomí dětí, nejstarší učíme pracovat
samostatně i kooperovat ve skupině. Vytváříme předpoklady pro emoční rozvoj každého dítěte, klademe
důraz na vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu. Nepřípustné jsou
negativní slovní komentáře, projevy podceňování či zesměšňování dětí a jakákoliv komunikace kterou
by dítě mohlo pociťovat jako násilí.
Děti jsou do mš přijímány zpravidla od 3 let, rodiče mají možnost pobývat s dětmi v době adaptace
libovolně dlouhou dobu-podle vlastního uvážení. Vše probíhá dle dohody mezi rodiči a učitelem.
Termín zápisu je určen po dohodě se zřizovatelem a zveřejněn na w. stránkách obce i mš, a na
informačním místě v obci.
Přijímání dětí se řídí podle zveřejněných kritérií. Při zápisu jsou rodiče informováni o provozu,
zaměření a vzdělávacím programu MŠ.
Pokud byla dítěti odložena školní docházka, je povinen zákonný zástupce předložit ředitelce školy
rozhodnutí o odkladu školní docházky.
Děti mohou být přijímány i v průběhu školního roku, pokud není naplněna kapacita školy.

- nově příchozí dítě má možnost se postupně adaptovat na nové prostředí
- všechny děti mají rovnocenné postavení, zesměšňování je nepřípustné
- učitelé respektují potřeby dětí, napomáhají v jejich uspokojování,je dbáno na osobní soukromí
- děti se nepřetěžují (střídaní aktivit, relaxace), žádné není zvýhodňováno či zesměšňováno
- děti se podílejí na výzdobě a úpravě prostředí
- je umožněna všem dětem svoboda v rozhodování, volnost ve výběru činností,
- usměrňována je agresivita, opakujícími se prvky jsou děti vedeny k určitému řádu
- dodržují se pravidla slušného chování, bezpečnosti a zdraví (piktogramy ve třídách)
- děti dostávají zřetelné a srozumitelné pokyny, dítětem v žádném případě není manipulováno,
- nežádoucí je spěch a chvat, nezdravé soutěživost mezi dětmi
-učitel je uznalý, děti dostatečně oceňuje, vyhodnocuje konkrétní projevy a výkony dětí
- třída je pro děti kamarádským společenstvím s radostnou a tvůrčí atmosférou
- nabízené aktivity s jim blízkou tématikou podporují a rozvíjí komunikativní, sociální a
personální kompetence a přispívají rovněž k rozvoji kompetencí k řešení problémů.
-učitel děti nenásilně ovlivňuje prosociálním směrem ( šikana, sociálně - patolog.jevy)
Bezpečnost
-dohled nad dětmi po celou dobu jejich vzdělávání vykonávají učitelé a to od doby převzetí dítěte od
zákonného zástupce, nebo jím pověřené osoby až do předání dítěte zákonnému zástupci, či jimi
pověřené osobě.
-při vzdělávání dětí dodržují pedagogové pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví. Při
přecházení vozovky používají zastavovacího terčíku, při pobytu mimo území MŠ také reflexní vesty.
-při běžném pobytu mimo území školy je pedagogický doprovod dle potřeby navýšen.
-bezpečnému chování a dopravním situacím se věnuje týdenní blok a akce ,,Policie pomáhá“
- děti jsou před prázdninami poučeny o bezpečném chování, riziku nebezpečných situací.

Organizace
- školní řád je dostatečně pružný, reaguje na potřeby dětí
-pravidelně- několikrát v týdnu jsou zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity
- plán činností je vypracován s ohledem na vzdělávací potřeby a možnosti dětí s přihlédnutím k
věcným podmínkám a kvalitním pomůckám,
-poměr řízených a spontánních činností je vyvážený, děti mají možnost pokračovat ve hře později
-při řízené činnosti vycházíme z prožitků, zájmů a přání dětí, jsou vytvářeny podmínky pro
skupinovým i frontálním činnostem, ve kterých děti pracují svým tempem
-využíváme samostatných aktivit, pokusů, do činnosti děti nenutíme, respektujeme jejich osobní
soukromí,
-děti s povinnou školní docházkou mají úkoly náročnější, pracují též více s grafomotorikou
- učitelky se plně věnují dětem a jejich vzdělávání, vzájemně spolupracují, vytvářejí vhodné vzory,
pracují profesionálním způsobem
-využívány jsou činnosti: tvořivé a konstruktivní hry, spontánní a námětové hry, práce s materiálem
přírodním i druhotným, práce s knihou, výlety
-nejsou překračovány stanovené počty dětí ve třídě / vyhl.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání/
užívané metody: prožitkové učení, komunitní kruh, pokusy a experimenty, skupinové, hromadné i
individuální činnosti, smyslové a senzomotorické hry, konstruování, tvořivá dramatika, řízené
pozorování a další.

4.4. Řízení MŠ
- povinnosti, pravomoci a úkoly všech zaměstnanců jsou jasně vymezeny
-je vytvořen funkční informační systém uvnitř i navenek školy
-ředitel vypracovává školní vzděl. program ve spolupráci s ostatními členy týmu, či s rodiči
-kontrolní a hospitační činnost je prováděna ředitelkou podle plánu a podle aktuálních potřeb,

zahrnuje všechny stránky chodu MŠ
- povinnosti a pravomoci všech pracovnic jsou jasně vymezeny v pracovních náplních v
Organizačním a Školním řádu školy
-pedagogický sbor se vzdělávají podle,, Plánu DVPP“
Školní vzdělávací program je 2x v roce vyhodnocován
Plánování pedagogické práce je funkční a využívá zpětnou vazbu.
-informace jsou předávány na společných pedagogických a provozních poradách 3-4 x ročně, nebo
na informativních schůzkách dle aktuální potřeby.
-ředitel vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, motivuje a podporuje jejich vzájemnou spolupráci
-MŠ spolupracuje se zřizovatelem a dalšími orgány statní správy a samosprávy, se ZŠ, odborníky,
poskytující pomoc při řešení individuálních výchovných a vzdělávacích problémů dětí a dalšími
organizacemi
Konzultační hodiny ředitelky v ředitelně: Středa 10:00 -12:00 hodin
Spolupráce :se ZŠ, Pedagogicko - psychologickou poradnou, se Speciálním pedagogickým centrem,
s DDM Sluníčko, Knihovnou, Dobrovolným hasičským záchranným sborem a Policií ČR,
s Mysliveckým sdružením. Obcí Krásná, spolkem Krásenské buchty, Jezdeckým klubem
ŘÍZENÍ ŠKOLY
Informativní schůzky
Společné pedagogické
a provozní porady
Nutná,
neodkladná
řešení

KDO
Pedagogové- rodiče
Pedagogičtí a provozní
zaměstnanci
Ředitel školy

TERMÍNY
2x ročně
4x ročně

ODPOVĚDNOST
Ředitel školy
ředitel školy

Aktuálně-dle
potřeby

ředitel školy

4.5 Personální zajištění
učitelky: 3 odborně kvalifikované
provozní zaměstnanci: 2 / kuchařka a školnice/
-Celý kolektiv tvoří pracovní tým, ochotný spolupracovat a pomoci tam, kde je třeba, funguje na
základě jasně vymezených a společně vymezených pravidel
-Služby učitelů jsou organizovány takovým způsobem, aby byla vždy a při všech činnostech
zajištěna optimální pedagogická péče o děti. Snahou vedení MŠ je zajištění plnění požadavků
RVP PV podle platných předpisů požadovaným personálním obsazením./tzv. překrývání uč./
-Péče o dítě se speciálními vzdělávacími potřebami jsou zajišťovány ve spolupráci s poradenskými
pracovníky
-ředitel podporuje profesionalizaci pracovního týmu, plánuje další růst profesních kompetencí všech
pedagogů a vytváří pro ně podmínky
Zaměstnanci jednají, chovají se a pracují profesionální m způsobem ( v souladu se společenskými
pravidly a pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a vzdělávání předškolních dětí).

4.6 Spoluúčast rodičů
- rodiče mají možnost podílet na dění v MŠ, účastní se různých programů,spolupráce funguje na
základě partnerství
- rodiče jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v MŠ děje, o prospívání jejich dětí,
i o jeho pokrocích v rozvoji i učení
- rodiče se mohou spolupodílet na plánování programu MŠ
-učitelé se s nimi domlouvají o společném postupu při jeho výchově a vzdělání
- zaměstnanci školy chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost v jejich svěřených vnitřních
záležitostech, s rodiči jednají ohleduplně a taktně/ důvěrné informace/ a nezasahují do života a
soukromí rodiny, vyvarují se poskytování nevyžádaných rad

-MŠ podporuje rodinnou výchovu, pomáhá rodičům v péči o dítě, nabízí poradenský servis
-zákonní zástupci jsou zaregistrováni ve sdružení rodičů

Formy spolupráce s rodiči

a) společné
třídní aktivy s organizačním programem, seznámení se školním řádem
schůzka s učitelkou základní školy
kulturní programy:
Dožínky, Vánoční slavnost, Masopustní karneval, Rozloučení s předškoláky, Den pro maminky,
Den otevřených dveří, divadélka v mš, ,,Setkání se seniory“
b) individuální pohovory, dotazníky, schůzky podle dohody

Tradice a mimořádné události :

1. oslavy narozenin na úrovni třídních aktivit,
2. sportovní dny Zimní a Letní olympiáda, Den dětí,
3. přírodovědné a ekologické- Dožínky, Den Země, Podzimní chystání, Návštěvy jezdeckého klubu
v Krásné, Kozí farmy,
4.spolupráce s místními spolky / Halouwaeen, Pálení čarodějnic, ,
5.oslavy:Vánoc (Vánoční slavnost) a Velikonoc (Velikonoční zajíček), Rozloučení s předškoláky,
Karneval, Barevný týden, Den se seniory.
6. výlety do okolí školy i mimo obec,
7. kulturní – návštěvy divadelních souborů, vystoupení pro rodiče
8. Návštěva dětí v 1. třídě ZŠ
9. akce s partnerskou mš Adorf /SRN/
Příloha :Plán akcí v MŠ
Příloha :Plán spolupráce s německou MŠ
Příloha: Plán prevence soc. patol.jevů

V. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ
Provoz mateřské školy probíhá od 6.00- 16.30hodin. Ve smíšené třídě jsou děti převážně ve věku od tří
do do sedmi let.
Učitelky zpracovávají třídní vzdělávací plány podle konkrétních podmínek a specifik v návaznosti na ŠVP
(věkové složení, zájmy dětí, sociální složení, předchozí znalosti dětí apod.). Vzdělávací obsah třídního
vzdělávacího plánu třídy se nevyznačuje specifickým zaměřením, ale probíhá diferencováním náročnosti
kladených požadavků s ohledem na potřeby a možnosti jednotlivců, zejména v třetím ročníku, případně
se speciálně vzdělávacími potřebami (dále SVP) či mladších tří let . Integrované bloky v ŠVP s nabídkou
činností představují povinné učivo, které učitelky konkretizují podle možností a potřeb dětí ve třídě.
Pořadí realizovaných podtémat není pro učitelky závazné.
Organizace vzdělávání vyvažuje poměr spontánních a řízených aktivit, volba forem vzdělávání
zohledňuje aktuální situaci ve třídě i potřeby dětí (individuální péče, skupinová frontálně vedená práce).
Denně realizujeme zdravotně preventivní pohybové aktivity se záměrem stimulovat tělesnou zdatnost
každého jedince.
Mateřská škola-je zaměřena na přírodně- ekologické aktivity
Třída má i své sociální zázemí. Ve třídě jsou místa pro odpočinek dětí na galerii.
Třída je vybaveny hračkami,malou knihovničkou,hracími kouty a místem pro tvořivou činnost.
Stále je snaha vytvářet dětem estetické prostředí, které by jim poskytovalo dostatek podnětů.
Školu je nutné dovybavit pedagogickým materiálem pomůckami a potřebnou literaturou.
Šatna je pro všechny děti společná.
Některé akce školy jsou propojeny ve spolupráci s rodiči.
Děti jsou do mateřské školy přijímány ve správním řízení dle daných kritérií.

Kritéria k přijímání dětí do mateřské školy
Ředitelka zveřejní přesný termín zápisu do mateřské školy po dohodě se zřizovatelem na webových
stránkách školy i zřizovatele. Do mateřské školy jsou přijímány děti na základě písemné žádosti
zákonných zástupců, které obsahuje i potvrzení lékaře o zdravotním stavu dítěte a povinném očkování.
Vyplněné žádosti odevzdávají zákonní zástupci při zápisu.
K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné
školní docházky (dosáhnou-li věku 6 let v období od 1. září kalendářního roku, v němž probíhá zápis, do
31. srpna kalendářního roku následujícího) a děti s odkladem nebo dodatečným odkladem povinné školní
docházky.
Kritéria
1. Děti s trvalým bydlištěm v obci Krásná
2. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní
docházky
3. Podle data narození od nejstaršího po nejmladší, a to do povolené kapacity Mateřské školy.
4. Dítě zaměstnance
Děti jsou přijímány na základě vyhlášky MŠMT č. 14 /2005 Sb., 43/2006 Sb. o mateřských školách a

zákona č. 561/2004Sb. Školský zákon a Správního řádu č. 500/2004Sb.Do 30 dnů po uplynutí zápisu
získávají zákonní zástupci v určený den informaci o výsledku přijímacího řízení na informační tabuli
v budově školy. Do mš může být přijato dítě, které se podrobilo pravidelnému očkování.
O přijetí dítěte rozhoduje ředitelka školy. V průběhu roku lze přijímat děti, jen pokud se uvolní místa.

Adaptace dětí -- po dohodě s rodiči probíhá několika způsoby:
a) počáteční přítomnost rodiče v MŠ
b) zvykání si v kratších časových intervalech
c) postupné prodlužování doby pobytu v MŠ
Dítěti je po dobu zvykání umožněn volný pohyb v prostorách, aby nemělo pocit omezování,
za předpokladu, že jsou dodržena bezpečnostní opatření. Z domova si může přinést oblíbenou hračku,
škola však neručí za její případné poškození, či odcizení.

VI. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU
Název ŠVP : Barevný rok
Hlavní ideou našeho školního vzdělávacího programu je:
Zajistit zdraví dítěte, jeho duševní pohodu a příznivou životní perspektivu v součinnosti s rodinou tak,
aby dítě, které odchází do základní školy, bylo optimálně rozvinuté na základě svých zájmů a to jak
po stránce estetické, tak po stránce tělesné, psychické, sociální i duchovní, aby později jako dospělý
člověk mohlo prožít plnohodnotný a smysluplný život a chovat se podle demokratických zásad soužití
ve společnosti, vybaven základními poznatky o odpovědném jednání vůči přírodě a lidem.
Styl našeho vzdělávání je založen na principu vzdělávací nabídky, na individuální volbě a aktivní
účasti dítěte. Zařazovány jsou aktivity spontánní i řízené, které jsou provázané, pedagogem
motivované, probíhající zpravidla ve skupinkách, či individuálně, formou prožitkového učení. Velký
důraz je kladen na environmentální výchovu.
Vizí mateřské školy je vytvořit prostředí bezpečí , klidu, pohody a důvěry pro všechny účastníky
našeho vzdělávacího procesu.

Cílem mateřské školy je dovést dítě na konci jeho předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých
osobních předpokladů a možností získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální
samostatnost a základy kompetencí pro jeho další rozvoj a učení.
.
Hlavní přínos vzdělávacího programu školy:
1. Prostřednictvím domácích českých pohádkových příběhů i příběhů ze života podpořit znalost
vkus a fantazii, poznávat ilustrátory, dodržovat některé tradice
2. Seznámit děti s živou a neživou přírodou, s její pestrostí a její ochranou .
3. Vhodnými příklady probudit národní hrdost, vštípit cit pro mateřský jazyk. poznat jeho krásu a
poetičnost.
4. Nacházet v přírodě nejen moudro, poznání a ponaučení, ale umět pochopit její zákonitosti.
5. Naučit se v encyklopediích vyhledávat různé informace, obohacovat slovní zásobu, souvislé
vyjadřování, myšlení a paměť.
Součástí denního programu budou následující aktivity
1. Ranní cvičení, pohybové aktivity pro rozvoj celého těla
2. Jazykové chvilky : sestavené postupně podle náročnosti na každý měsíc
básničky,říkadla,
písničky,dramatizace, komunitní kruh
3. Grafomotorické cviky a činnosti na jemnou motoriku: měsíční náplň uvolňovacích cviků pro
nácvik psaní
Konkrétní činnosti jsou rozpracovány v myšlenkových mapách.
Vzdělávací obsah: obsažen v Třídním plánu / příloha/
Cíl směřovaný k dětem:
Našim záměrem je maximálně rozvíjet dítě na základě jeho možností a zájmů po stránce tělesné,
psychické, sociální a duchovní , aby mohlo prožít plnohodnotný a smysluplný život.
Cíl směřovaný k rodičům:
Vytvořit přátelské prostředí mezi rodiči a pracovníky MŠ, aby se vždy s důvěrou mohli obrátit
k učitelkám s řešením jakéhokoliv problému, neboť našim cílem je vždy dobro dítěte.
Cíl směřovaný k pracovníkům školy:
Vytvořit kvalitní tým z odborných pracovníků a provozních zaměstnanců, kteří správným směrem
ovlivňují výchovu a vzdělání dětí.

6.1 Formy a metody práce
Nabídka činností obsahuje prvky hry a tvořivosti. Naplňování cílů ŠVP probíhá především v reálném
prostředí, využíváno je situační učení. Děti motivujeme k objevování a přemýšlení. Povzbuzujeme je k
řešení problémů, k experimentování. Vzdělávací obsah stanovený v integrovaných blocích nezahrnuje
nabídky zdravotně preventivních cviků či přirozených cviků, denně realizovaných v tzv. ranním
cvičení. V zájmu zvyšování tělesné zdatnosti dětí organizuje Mateřská škola kurzy plavání a podporuje
sezonní činnosti- sportovní olympiády, turistiku.
Každému poskytujeme ve vzdělávání potřebnou podporu. K realizaci našich cílů využíváme především
metod prožitkového a kooperativního učení hrou. Uplatňujeme promyšlenou motivaci ve snaze zvýšit
aktivitu dětí i jejich zájem o nabídku činností. Ve vzdělávání se opíráme o přímé zážitky dětí, podporujeme
dětskou zvídavost a potřebu objevovat.
Volíme aktivity řízené i spontánní a dbáme na jejich vyváženost.
Připravujeme prostředí a nabízíme dítěti příležitosti, jak poznávat, přemýšlet, chápat a porozumět sobě i
všemu kolem sebe. Upřednostňujeme smyslové vnímání jako základ přirozeného poznávání,
podporujeme přirozený pohyb v přírodě s uvědoměním si důležitosti její ochrany. Podporujeme rozvoj
komunikativních dovedností. Jednáme s vědomím, že představujeme příklad pro děti
Všechny cíle respektují podmínky školy.

VII. PODMÍNKY PRO DĚTI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

A DĚTÍ NADANÝCH A MLADŠÍ 3 LET.

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou společné pro vzdělávání všech dětí. Pro vzdělávání dětí
se speciálními vzdělávacími potřebami je uzpůsobujeme tak, aby vyhovovaly jejich možnostem a potřebám (tj.
věcné, životospráva, psychosociální klima, organizace vzdělávání, spolupráce s rodiči). V případě integrace
dítěte se speciálními potřebami má přizpůsoben obsah i metody konkrétním vzdělávacím potřebám. Na
základě vyšetření ze Speciálního pedagogického centra, jsou vzdělávány podle individuálního vzdělávacího
plánu se zakotvením podpůrných opatření a za pomoci asistenta pedagoga. Dítě má právo na bezplatné
poskytování podpůrných opatření , které realizuje MŠ.
Snaha je vytvořit optimální podmínky k rozvoji osobnosti, tak aby děti dosáhly co největší
samostatnosti. Spolupracujeme se speciálním pedagogem a rodiči. Mateřská škola má bezbariérový přístup
do třídy.
Pokud prvotní diagnostika na základě pozorování dítěte, analýzy výtvarných prací, interakce a komunikace v
kolektivu, apod. upozorní na problém v některé oblasti vývoje dítěte, pedagog taktním způsobem informuje
rodiče a nabídne pomoc, příp. odkáže na možnosti řešení. Učitelky stanovují písemné závěry pro další rozvoj
každého jedince na základě sledování a hodnocení jeho vzdělávacích pokroků. V případě zájmu se může rodič
s písemnými záznamy o závěrech z pedagogické diagnostiky individuálně seznámit.

Vzdělávání dětí mimořádně nadaných
Třídní vzdělávací plány zohledňují rozvoj mimořádných schopností dětí. Rozvoj a podporu
mimořádných schopností zajišťujeme a organizujeme tak, aby nebyla jednostranná a neomezila
pestrost vzdělávací nabídky.
Doporučujeme zapojení dětí do činnosti Základní umělecké školy v Aši, se kterou naše mateřská
škola spolupracuje.
Záměrem organizování zájmových aktivit je rozvinout dětský talent, či maximálně zabezpečit
vzdělávací nabídku pro ty, kteří disponují hlubšími schopnostmi k určitým činnostem.

Vzdělávání dětí mladších tří let
Děti mladší tří let jsou vzdělávány podle společného ŠVP. Učitelky upravují vzdělávací nabídku s
ohledem na možnosti a potřeby dětí v mladším věku. S rodiči konzultují vhodnost postupů, kterými
uspokojují základní fyziologické potřeby v mateřské škole. Náležitá pozornost je věnována
uzpůsobení věcných podmínek vzdělávání, včetně vybavenosti hračkami a velikostí sedacího nábytku.
V heterogenní třídě jsou pro zajištění bezpečnosti znepřístupněny bezpečnost ohrožující předměty,
prostředí má dostatečné zázemí pro zajištění hygieny dítěte.
Je rovněž zajištěn vyhovující režim dne , který respektuje potřeby dětí, dostatečný čas na odpočinek,
na realizaci činností, stravování.
MŠ vytváří podmínky pro adaptaci dítěte v souladu s jeho individuálními potřebami

VIII. VZDĚLÁVACÍ OBSAH
Školní vzdělávací program ,,Barevný rok“ je zpracován s výhledem na 3 roky, rozvíjí dovednosti a
vytváří postoje, týkající se prostředí, kde člověk vyrůstá, čerpá z různých programových a
metodických zdrojů. Vzdělávací obsah je uspořádán do 6 integrovaných bloků, jejichž cíle jsou
vybrány z pěti vzdělávacích oblastí.
Cíle vzdělávání směřují k vytvoření co nejbarevnější skladbu vzájemně se ovlivňující prolínající a
propojující oblasti s přihlédnutím na rozvoj osobnosti dítěte, přiměřené jeho věku, k výchově
zodpovědné osobnosti, která umí žít s ostatními lidmi i s přírodou, kterou umí aktivně ochraňovat.
Snaha je sladit potřebu svobody a řádu při dodržování pravidel vzájemného soužití. Děti mají dostatek
času ke spontánním hrám, mají možnost se vzdálit z činnosti a odpočívat. U dětí je po celý den
rozvíjena řeč, výslovnost a slovní zásoba, podle situace doporučujeme návštěvu logopeda.
Integrované bloky, vycházejí z podmínek a prostředí, ve kterém se mateřská škola nachází, jsou
rozpracované do podtémat a přehledně zařazeny ve Třídním vzdělávacím programu. Pro týdenní
přehled práce se připravují ,,myšlenkové mapy. Témata jsou vybíraná z oblasti společenství, zdravého
přístupu k životu a z přírody. K podtématům se lze příležitostně vracet. Prioritou zůstává vyváženost

tří oblastí rozvoje dítěte – fyzická, psychická a sociální.
Dílčí cíle vycházejí z pěti vzdělávacích oblastí
Dítě a jeho tělo
Dítě a ten druhý
Dítě a společnost
Dítě a svět

Dítě a jeho psychika

1. VE ŠKOLCE JSOU KAMARÁDI září – říjen /
Charakteristika bloku: začlenit každé dítě do daného společenství v psychické i fyzické
pohodě, seznamovat se s prostředím třídy, s jejími pravidly, orientovat se v mš,
společně s kamarády oslavovat narozeniny, naučit se samostatně řešit různé situace,
přijímat různé odlišnosti, poznávat své tělo, seznamovat se s jeho vývojem, seznámit
se s programem prevence sociálně patologických jevů, postupně se připravovat na roli
školáka, probouzet v dětech potřebu poznávat přírodu a vytvářet si k ní kladný
vztah,ochraňovat ji
Dílčí cíle - poznávání vlastního těla i vlastní identity, upevňování správného držení
těla, posilovaní prosociálního chování, ochrany zdraví, chápání významu pohybu,
hygieny, zdravé výživy, vytvoření základních návyků sebeobsluhy a osobní
hygieny,rozlišování možných rolí s prvky multikulturní výchovy, rozpoznávání
nebezpečných situací, vnímaní a přijímání základních společenských hodnot,
pravidla soužití, rozvíjení řečových schopností a jazykových dovedností, vytváření
povědomí o rozmanitosti přírody a jejích proměnách, utváření citlivého přístupu
k přírodě a ke kulturnímu dědictví
Vzdělávací nabídka-

Hry na začlenění do daného společenství, hudebně - pohybové činnosti,
sebeobslužné a grafomotorické činnosti, dramatizace, práce s knihou obrázky,
experimentální činnost, výtvarné a pracovní činnosti, modelové situace, poslech
pohádek a příběhů, vycházky do přírody, praktické činnosti, smyslové hry,hry na
procvičení jemné motoriky, sběr a práce s přírodninami
Okruhy činností :
Noví kamarádi, Pohádky z pokojíčku,Dožínky/O+Z/,
Houby a les,
Drak+podzim, Zvířátka volně žijící, Stromy a plody
Zdravý život, Děti pomáhají-program soc.patologické jevy
Očekávané výstupy

Navazovat kontakty s dospělými i dětmi, spolupracovat s ostatními na pohodě
ve třídě, respektovat jiný postoj i potřeby druhých, uplatňovat návyky
společenského chování ve styku s dětmi i dospělými, orientovat se
v MŠ i jeho okolí,rozlišovat piktogramy,pojmenovat vlastnosti předmětů, vnímat

zdvořilost, ohleduplnost, mravní hodnoty,umět se soustředit na různé
nabízené činnosti,ovládat své pocity, chápat důsledky lidských
činností na prostředí,rozpoznat nebezpečné situace a správně na ně reagovat,
poznávat a pojmenovat změny v ročním období,znát názvy stromů, plodů, zvířat

2. BAREVNÝ SVĚT (listopad – prosinec)
Charakteristika bloku: napomáhat dětem získávat poznatky o podzimní a zimní přírodě,
sportech, odhadovat rizika ohrožující jeho zdraví, přibližovat předvánoční a vánoční
lidovou tradici, poznávaní kouzla pohádek a příběhů ze života lidí a zvířátek,
naučit se rozlišovat dobro a zlo v životě i v pohádkách, rozvíjení slovní zásoby a
komunikace s vrstevníky či dospělými bez zábran, podílení se na vánoční výzdobě
školy, umocňování prožitků z tvořivé dramatiky, osvojit si kratší texty,vztahující se
k aktuálním situacím, podporovat zpěv vánočních koled

Dílčí vzdělávací cíle- rozvíjení komunikativních dovedností, využívání všech
smyslů,
osvojování si a prožívaní nových poznatků-oslavy Vánoc, vyjadřování se
prostřednictvím verbálních i neverbálních forem, vytváření zdravých životních
návyků, rozvíjení pohybových dovedností, zdokonalování jemné motoriky,
třídění ,porovnávání materiálu, vytváření povědomí o mezilidských morálních
hodnotách i ostatních kulturách a umocňování úcty k životu ve všech jeho formách,
rozvoj vnímavost a citlivé vztahy k prostředí i přírodě, nacvičit vánoční program pro
veřejnost, podílet se na tvořivých činnostech, využívat odpadového materiálu,vést k
samostatnosti, vyjádřit radost a prožít tajemné kouzlo Vánoc.
Vzdělávací nabídka - pozorování blízkého okolí, činnosti zdravotně zaměřené,

grafické, smyslové a konstruktivní hry, činnosti k ochraně zdraví a vytváření zdravých
životních návyků, hudební a poslechové činnosti, vyprávění a četba pohádek,
dramatizace, pojmenování předmětů a jejich znaků, ekohry, společenské hry a
praktické činnosti, modelové situace, sportování, hry s písmeny, s materiálem
Okruhy činnostíVánoční čas,
Čertovské pohádky
Vodnické pohádky/výlovy/

Zima v přírodě/les/
O nemocné myšce
Eskymácká zem

Zimní sporty
Počasí

Očekávané výstupy - všímat si změn a dění v nejbližším okolí, seznamovat se s
tradicemi výlovu ryb, podílet se na výzdobě v MŠ, mít povědomí o různém nebezpečí,
pomáhat pečovat o živé tvory (krmelec, krmítko), chápat základní ekologické
souvislosti, soustředit se na poslech pohádky, naučit se zpaměti krátké texty, popsat
situaci, (skutečnou i podle obrázku), dokončit příběh, správně vyslovovat, ovládat
tempo i intonaci, řešit problémy a situace, rozpoznat vpravo, vlevo, orientovat se
v prostoru i časových pojmech,umět přijmout i prohru, vyrovnat se i s neúspěchem,
pomáhat mladším dětem, spolupracovat ve skupinách,umět vést dialog, mít povědomí
o změně počasí, o různých nemocech.

3. POHÁDKOVÝ SVĚT / leden - únor/
Charakteristika bloku:
rozpoznávat pohádky klasické, veršované, bajky, rozumět mravnímu poučení,naučit
se rozlišovat dobro a zlo v životě i v pohádkách, vcítit se do role pohádkových hrdinů,
prostřednictvím situací a plánovaných činností poznávání proměn v přírodě v říši
zvířat, poznávání charakteristických znaků zimního období, co je mráz, jinovatka,
sníh, led, sněhová vločka, upozornění na bezpečnost při chůzi na sněhu a ledu, zimní
hry a sporty, druhy oblečení – pojmenování zimního ošacení, péče o ptáčky a
zvířátka v zimě, orientace v časových a prostorových pojmech, znalost
geometrických tvarů, orientace v názvech části dne. období masopustu, čas pohádek
a příběhů.
Dílčí vzdělávací cíle:
-rozvoj fyzické i psychické zdatnosti
-rozvoj pozitivních citů dítěte ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity)
rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních)
vytvoření povědomí o mezilidských a morálních hodnotách
vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem
Očekávané výstupy :
- koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a
hudbou
- chápat slovní vtip a humor
- sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech
- zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné
znaky, vlastnosti předmětů, nacházet společné znaky, podobu, rozdíl,
charakteristické rysy předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi)
- ve známých a opakujících se situacích a v situacích, kterým rozumí, ovládat
svoje city a přizpůsobovat jim své chování
- respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky, pamlsky,
rozdělit si úkol s jiným dítětem, apod.
- vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném
řešení (v jednoduchých situacích samostatně, jinak s pomocí)
- 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
planetě Zemi, vesmíru, apod.)
Vzdělávací nabídka : poslech a dramatizace pohádek, prohlížení ilustrací,
sportování, výlety, sezónní činnosti, muzicírování ,taneční hry se zpěvy a poslechy
skladeb i vážné hudby, smyslové hry, pokusy- hry s mikroskopy, hry se sněhem,
tvořivé činnosti s papírem, nůžkami, lepidlem, slovní hříčky, třídění, řazení,
skládání předmětů, pracovní listy, grafomotorické cvičení,

4. SVĚT V ZÁŘI SLUNÍČKA (březen, duben)

Charakteristika bloku: rozlišování charakteristických rysů čtyř ročních období,
poznávaní rázu počasí, pozorování prací a činnosti dospělých, pozorování proměny
v přírodě- vývoj některých vývojových stádií živočichů, využívání přírodnin,
procvičování barev a jejich odstínů, ochrana přírody a životního prostředí, oslavy
svátků jara, chápání významu třídění odpadu a jeho následného využití,
Dílčí cíle - osvojování si poznatků o zdraví/ duševním i fyzickém/ a jeho ochraně,
rozvíjení a užívání všech smyslů, podporovaní jazykových dovedností, posilovaní
přirozených poznávacích citů a tvořivosti, rozvíjení estetické ho vnímání a
schopností řídit své chování, rozvíjení kooperativních dovedností a vytváření
aktivního postoje ke světu, společenství, k živé i neživé přírodě-prohlížení knih a
encyklopedií, chápání ochrany životního prostředí seznamovaní se s ekosystémem
a jeho vazbami, připravování a realizování kulturních programů- Velikonoce, Den
Země, Barevný týden, Na koňské farmě
Vzdělávací nabídka

Přípravy a realizace oslav, kulturní a sportovní akce, pěstitelské a úklidové činnosti,
práce s encyklopediemi a časopisy, komunikační aktivity, pokusy a experimenty- s
lupou a s přírodními materiály, hry na ochranu životního prostředí, hudební a
výtvarné aktivity, recitace, zkoumání, poměřování a manipulace s předměty,
společenské hry, modelové situace, divadelní představení, výlety, návštěvy
jezdeckého klubu,
Okruhy činností:
Domácí hospodářská zvířata a jejich mláďata, Volně žijící zvířata a jeho přirozené
prostředí, Jarní příroda, Velikonoce, Sportem ke zdraví, Ekoprojekty.
Očekávané výstupy- řešit konflikt dohodou, pochopit, že každý má ve

společenství svou roli, orientovat se v prostoru i čase, vyjádřit svou představu o
činnostech, prožívat radost ze zvládnutého vystoupení pro veřejnost, Velikonoce,
rozlišovat hlásky ve slovech, komunikovat bez zábran, chovat se citlivě ke slabším,
naučit se vyhledávat poznatky o přírodě, hledat řešení její ochrany, odhalovat
podstatné rozdíly, změny i v přírodě, bezpečně se orientovat v předložkách,
jednoduchých matematických pojmech, reprodukovat krátký text, vyjadřovat
samostatně a smysluplně své myšlenky,rozlišit vpravo, vlevo,nahoře, dole, uprostřed
5. SVĚT KOLEM NÁS (květen, červen)
Charakteristika bloku- bližší poznávaní své obce, jeho okolí, rozpoznávat rozdíly mezi
vesnicí a městem, v obrázkových materiálech poznávání našeho hlavního města, moje
rodina a její oslavy, seznamování se s různými povoláními a řemesly, s rozmanitostí
léta, s dopravními prostředky, dopravními značkami, osvojování si pravidel pro chodce
i cyklisty, poznávání hudebních nástrojů, poznávaní planety Země, i vesmíru,
seznamování se se zajímavými místy ve světě, sportování
Dílčí cíle - rozvíjení psychické i fyzické zdatnosti, preferování zdravého životního

stylu, uvědomění si vlastního těla, rozvíjení pohybových dovedností, koordinace ruky
– oka, rozvíjení fyzické zdatnosti, podporovaní konverzace bez ostychu, vytváření
základů pro práci s informacemi, vyjadřování získaných zkušeností a dojmů různými
technikami, orientace v prostoru i na ploše, navazování a rozvíjení vztahů k druhým
lidem, spolupráce ve společenství ostatních lidí, využití potřebných dovedností
k vykonávání jednoduchých činností v péči o ochranu zdravého prostředí, získávání
nových informací o přírodě, rodině,vytváření povědomí o sounáležitosti s planetou
Země, rozvíjení paměti, fantazie, výtvarné a pracovní zpracovávání témat, osvojování
si jízdy na koloběžkách- odrážedlech - podporovat zdravý pohyb,
Vzdělávací nabídka -

sluchové a rytmické hry, čtení knížek, práce s knihou,
pojmenování vlastností předmětů, změny v přírodě, dramatické, hudební, pohybové a
sportovní hry, zkoumání a pokusy s materiály, vyprávění podle obrázků, napodobování
symbolů, tvarů, čísel, divadelní a filmová představení, sportovní soutěže, návštěvy
v různých zařízeních, výlety, námětové hry, modelové situace, činnosti k poznávání
lidského těla, k ochraně zdraví, prevenci úrazů, vycházky do přírody, výlety,soutěže v
jízdě na koloběžkách/ in-lainová dráha, dopravní hřiště/
Okruhy činností: Moje rodina, Naše obec, Výlety do dálek, Letní příroda,
Exotická zvířata, Řemesla a povolání, To je pěkná kapela, Indiánské léto,
Pod pirátskou vlajkou, Dinosauří svět,
Očekávané výstupy - orientovat se bezpečně doma i v MŠ, i jeho blízkém okolí, mít

povědomí o významu životního prostředí a pečovat o něj, všímat si nepořádků a škodupozorňovat na ně, osvojit si různé poznatky o přírodě, snažit se ji chránit, hodnotit své
pokroky, zorganizovat hru, znát prostorové i časové pojmy, chápat slovní i kreslený vtip,
naslouchat druhým, poznat synonyma, homonyma, antonyma, odhalit souvislosti i
odlišnosti mezi předměty, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji, ovládat strach,
vztek, afektované chování, agresivitu, bránit se násilí, vyjádřit souhlas či nesouhlas,
zvládnout jednoduché pracovní úkony, jemnou i hrubou motoriku, sladit pohyby s rytmem,
zacházet s tužkou, štětcem, nůžkami, pojmenovat části těla, jeho orgány, či funkce, mít
povědomí o růstu těla a jeho vývoji, rozlišovat co zdraví prospívá a co škodí, umět přivolat
pomoc, uvědomovat si různá nebezpečí, postupovat podle pokynů a instrukcí.
6. SVĚT V LÉTĚ ( červenec srpen)
Charakteristika bloku : poznávat znaky léta, seznamovat se s cizokrajným
ovocem- vzhled, vůně,chuť, poznávání přírodní prostředí u vody, i jeho
nebezpečí,
Podtémata:

Dílčí vzdělávací cíle :
- poznávat a pojmenovat ovoce i předměty kolem nás, rozlišovat vůně
- rozlišovat různé zvuky zvířat, předmětů, hmatové hry...
 osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich








kvalitě
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.)
získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti
rozvoj kooperativních dovedností
vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností/- na dovolené/
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

Očekávané výstupy :
- poznat a pojmenovat předměty,kolem nás, určovat vlastnosti podle pokynů
- 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, zacházet s jednoduchými
hudebními nástroji)
- správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči
- formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat
- vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech
(konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve
slovních výpovědích k nim
- 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.)
- přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se
hodnotit svoje osobní pokroky
- 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 neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých
- 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
Okruhy činností: O červeném melounu, Borůvkový koláč, Zmrzlinový stánek,
Prázdninové sluníčko,
Práce s Integrovanými bloky:
IB jsou zpracované pro děti ve věkovém složení 2,5 -7 let, poskytují dostatek různorodých
vzdělávacích příležitostí a podnětů, vychází z potřeb dětí, pro školu jsou doporučené.
Z těchto bloků tvoří učitelky do třídního programu jednotlivá podtémata, ke kterým se

mají možnost podle potřeby vracet.
Třídní vzdělávací program
TVP si zpracovává učitelka ve třídě písemně, vychází z Integrovaných bloků a
zápis o výchovně vzdělávací práci provede do třídní knihy
TVP je zpracován promyšleně a v souladu s RVP PV ŠVP a doporučenými metodikami,
je plánován s ohledem na věkové složení tříd a s přihlédnutím k jejich individuálním
potřebám. Zahrnuje dílčí cíle, činnostní nabídku, a očekávané výstupy.
Kulturní činnost: Do školy jsou zvány různé divadelní soubory se svým programem.
KRIZOVÁ SITUACE- PANDEMIE, VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU
Mateřská škola se v době vyhlášení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a
Ministerstva školství řídit od počátku vyhlášení krizové situace po ukončení vydanými
pokyny. Škola bude postupovat tak, zabránila šíření epidemie onemocnění COVID 19.
Po celou dobu bude v kontaktu se zřizovatelem a informace o stavu provozu školy budou
rodičům včas sděleny.
V době pandemické situace – např ,,přerušení provozu MŠ“ bude Úplata za předškolní
vzdělávání úměrně zkrácena, nebo úplně prominuta. Za běžné situace- pokud bude MŠ v
provozu se „ÚPLATA „plně hradí.
Dětem v posledním ročníku před vstupem do školy se budou v této mimořádné situaci
vzdělávací materiály posílat ,,na dálku“ tzv distanční výuka - na bázi dobrovolnosti a s
ohledem na možnosti individuálních podmínek rodiny.
Manuál k fungování MŠ v době mimořádného opatření je zpracován a k dispozici rodičům
dětí.

IV: Evaluační systém mateřské školy
9.1. Vlastní hodnocení školy 1x za 3 roky
9.2. Na úrovni školního programu – 2x ročně /leden, červen/
a/ naplnění cílů programu
b/ podmínky vzdělávání

c/ průběh vzdělávání
d/ výsledky vzdělávání
e/ práce pedagogů
9.3. Na úrovni třídy - 1x týdně
-evaluace týdenních programů-hodnocení vzdělávací nabídky-hodnocení aktivity dětí
9.4. sebereflexe- denně
9.5. Diagnostika dětí - průběžně
metody:
pozorování, analýza, rozhovory, dotazníky, sběr dat
výstupy: záznamové archy,zakládání a vyhodnocování – grafomotorika,
výtvarný projev
speciálně pedagogická diagnostika – odborníci / psycholog, logoped
písemné shrnutí informací / dílčí evaluační zprávy/
pololetní a závěrečná evaluační zpráva /třídy + ŠVP/
Evaluace je přehledně rozčleněna v následující tabulce.
Předmět

Prostředky

Časový plán

Odpovědnost

Evaluace ŠVP

Pedagogická porada

1x ročně

Pedagogický tým

Evaluace TVP

Pedagogické porady

Průběžně

Ped. pracovnice

Záznamy v třídní knize

Denně

Ped. pracovnice

Plán v TVP

1x za pololetí

Záznamové archy, portfolia

Průběžně

Vyhodnocování
vzdělávací činnosti
Vyhodnocování
rozvoje dětí
Evaluace
pracovnic

výchovně

individuálního

vzdělávání

Evaluace spolupráce
institucemi
Vlastní hodnocení školy

Ped. pracovnice

2x ročně
pedagog.

Pedagogické porady

Průběžně

řed. MŠ

s ostatními

Pedagogické porady

Průběžně

řed. MŠ

Pedagogické a provozní porady

1x za 3 roky

Kolektiv

10. Evaluační systém
Zaměřen na hodnocení funkčnosti nové verze ŠVP.
ŠVP Evaluace integrovaných bloků
Cíl: Zda respektuje a naplňuje zásady RVP PV
Čas. rozvrh Vţdy po ukončení integrovaného bloku
Nástroje: - záznam do tabulky
- konzultace učitelek
- kontrolní činnost
- dle potřeby záznam do přehledu o rozvoji dítěte, konzultace s rodiči Kdo: Učitelky, ředitelka,
zástupkyně ředitelky, případně děti a jejich zákonní zástupci
Záznamy o rozvoji dítěte, hodnocení výsledků vzdělávání
Cíl: Funkčnost písemných záznamů vzhledem ke kvalitě dosahovaných výsledky ve
vzdělávání, kvalita výsledků vzdělávání se zaměřením na děti s OMJ a děti ze socio-kulturně
znevýhodněného prostředí
Čas. rozvrh Minimálně 4 x ročně, případně dle potřeby
Nástroje: - analýza záznamu (grafických i písemných)
- hodnocení účelnosti IVP a plánu pedagogické podpory
- hodnocení kvality výstupu dosažených u dětí 3. ročníku
- konzultace učitelek
- konzultace s rodiči
- pedagogické porady
- konzultace se školským poradenským zařízením -Kdo: učitelky, ředitelka, případně odborníci
Návaznost TVP – ŠVP – RVP
Cíl: Konkretizace vzdělávací nabídky stanovené v ŠVP na úrovni tříd
Čas. Rozvrh: 1 x ročně
Nástroje: - přehledy o rozvoji dětí
- výstavy, vystoupení dětí
- záznamy
- hospitační záznamy
- konzultace
- dotazníky
- pedagogické porady
- zpráva hodnocení školy ---Kdo: učitelky, ředitelka, zákonní zástupci dětí
Průběh vzdělávání Evaluace uplatněných metod, postupů, forem práce – vzdělávací proces
Cíl: Respektování zásad předškolního vzdělávání
Časový rozvrh: průběžně, dle plánu kontrolní a hospitační činnosti, dle plánu
pedagogických rad, provozních porad, 1x za rok dotazníky
Nástroje: - vzájemné hospitace
- konzultace pedagogů
- hospitace zaměřené zejména na začínající pedagogické pracovnice
- dotazníky
- pedagogické porady Kdo: učitelky, ředitelka
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