
Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (ŠVP PV) 

  Mateřská škola pracuje se ŠVP PV s názvem: "Dobrodružství s Krtkem",který vychází z 

Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Forma integrovaných bloků zajišťuje 

naplňování hlavních cílů Rámcového programu PV a cílů vytyčených mateřskou školou pro 

jednotlivé časové úseky na základě provedené analýzy. Program je vypracován dle daných podmínek 

školy a z podnětů rodičů a jejich dětí. 

Hlavní prioritou MŠ je: 

• uspokojení a naplnění potřeb dětí (existenční, vztahové a růstové) 

• vzdělávání nezaměřujeme na předávání hotových poznatků, ale na rozvíjení osobnosti dítěte 

pomocí prožitkového a vlastního smyslového poznávání 

• základní vzdělávací metodou je hra 

• dítě je jedinečná osobnost s individuálními potřebami a možnostmi 

• poskytnutí takových vzorů, které jsou hodny k nápodobě 

• komunikace probíhá všemi směry, je srozumitelná pro všechny 

• otevřenost a volný vstup ke spolupráci 

• plná kvalifikovanost personálu 

   

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. 

  Hlavní integrované bloky ŠVP PV (vzdělávací nabídka): 

1. "Kamarádi se mají rádi" 

2. "Kouzelný strom" 

3. "Kouzelné pohádky" 

4.  „Kamarádi se sluníčkem“ 

5.  „Svět kolem nás“ 

Tematické celky (Projekty) nemají danou přesnou dobu trvání. Mají však jasný záměr a dílčí 

vzdělávací cíle. Mohou mít i další dílčí celky - podtémata. Počet, rozsah a obsah témat si volí učitelky 

dle svých a dětských potřeb. Obsah vzdělávací nabídky vždy směřuje k postupnému osvojování 

klíčových kompetencí u dětí.  

Chcete-li vědět více o našem ŠVP PV, můžete se s ním  podrobněji seznámit v mateřské škole. 


