
Základní škola a Mateřská škola Pohádka, 
Hradec Králové, Mandysova 1434 

 
 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 
PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

 

mateřské školy 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
platnost od 1.9.2017   schválil:      Jan Faltýnek 
 

č.j. mand/1062/2017



Zřizovatel  
 

Statutární město Hradec Králové 
odbor školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže 
Československé armády 408 
HRADEC KRÁLOVÉ 502 00 
telefon  495 707 100 

 
 
Adresa MŠ 
 

Základní škola a Mateřská škola Pohádka 
Mandysova 1434 
HRADEC KRÁLOVÉ 500 12 
ICO   70886083 
DIC   CZ70886083 
telefon  495 279 740 
email     ms.pohadka@mandyska.cz 
web      ms-pohadka.cz 

 
 
ředitel školy 
 

Mgr. Jan Faltýnek 
 
 
vedoucí učitelka 
 

Mgr. Jitka Mařáčková 
 
 

mailto:ms.pohadka@mandyska.cz


Obsah: 

1. Charakteristika školy  

1.1   Historie školy str.1 
1.2   Kapacita školy a počty tříd str.2 
1.3   Popis školy str.2 
1.4   Charakteristika tříd str.4 

2. Koncepce mateřské školy  

2.1   Obecné cíle a hlavní cíl mateřské školy str.6 
2.2   Základní východiska koncepce str.7 
2.3   Dlouhodobé cíle str.8 

3. Podmínky vzdělávání  

3.1  Materiální podmínky str.11 
3.2  Životospráva str.12 
3.3  Psychosociální podmínky str.13 
3.4  Organizační podmínky str.14 
3.5  Řízení školy str.15 
3.6  Personální a pedagogické zajištění str.17 
3.7  Spoluúčast rodičů str.18 
3.8  Vzdělávání dětí se speciálními potřebami str.19 
3.9  Vzdělávání dětí nadaných str.20 
3.10  Vzdělávání dětí dvouletých str.21 

4. Organizace vzdělávání  

4.1  Provoz mateřské školy str.22 
4.2  Přijímání dětí str.22 
4.3  Uspořádání tříd str.22 
4.4  Stravování str.23 
4.5  Organizační řád str.24 

5. Vzdělávací obsah  

5.1  Charakteristika vzdělávacího programu  str.23 
5.2  Formy vzdělávání str.24 
5.3  Integrované bloky str.27 
5.4  Třídní vzdělávací plán str.30 
5.5  Vzdělávací obsah str.31 
5.6  Nadstandartní aktivity v mateřské škole str.39 
5.7  Pohádkové akce str.44 

 

6. Evaluační systém školy  
6.1  Systém evaluace a hodnocení v rámci MŠ  str.45 
6.2  Nástroje hodnocení str.46 
6.3  Hospitační a kontrolní činnost str.46 
6.4  Pedagogické a provozní porady  str.47 
 



 

2 

 

 

7. Spolupráce s dalšími institucemi  
7.1 Spolupráce se ZŠ, zřizovatelem a dalšími institucemi str.48 

7.2 Spolupráce s UHK str.49 

 

8. Prezentace školy str.50 
 

 

V tištěné podobě  

Příloha č.1   Environmentální výchova  

Příloha č.2  Minimální preventivní program   

Příloha č.3 Pokyn k bezpečnostnímu opatření 

 při pobytu dětí v MŠ  

 

   



 

1 

 

 

1. Charakteristika školy 
 
1.1. Historie školy 
 

Mateřská škola POHÁDKA vznikla díky magistrátu města Hradce Králové 
jako součást Základní školy Mandysova uprostřed sídliště Moravské 
předměstí v Hradci Králové. Byla otevřena 1.9.2006 po rozsáhlé 
rekonstrukci prvního poschodí jednoho pavilonu. Přestavba vedla nejenom 
k rozšíření a upravení prostor, k novému vybavení, ale i k nápadnému 
barevnému řešení interiéru. 
 

V roce 2008 se stala MŠ Pohádka 1. Fakultní mateřskou školou Univerzity 
Hradce Králové.  

Od května 2009 má mateřská škola 
k dispozici nově vybudované 
dětské hřiště, které se skládá ze 
dvou částí a je zajímavé svým 
prostorovým řešením i množstvím 
prvků pro děti předškolního věku. 
V jarním a podzimním období je 
hřiště o víkendech přístupno 
veřejnosti. K pohybovým aktivitám 
mateřská škola využívá i velká 
školní hřiště a atletický stadion. 

 

V roce 2011 se mateřská škola rozrostla o třídu pro 20 předškolních dětí 
nebo děti s odkladem školní docházky v pavilonu základní školy.  
 

V prosinci 2012 se ještě 
rozšířila o nový modulový 
pavilon postavený na hřišti 
školy, určený pro 2 třídy 
nejmladších dětí. 
 

O letních prázdninách roku 
2013 se celá škola dočkala 
nové barevné omítky 
v následujícím roce i 
venkovních žaluzií. 
 
 

Od září 2015 třída Dráčků v pavilonu základní školy byla zrušena a prostory 
opět slouží školní družině. 
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1.2. Kapacita školy a počty tříd 
 

V současné době má Mateřská škola Pohádka kapacitu 134 dětí 
rozdělených do 5ti barevně odlišených tříd.  
84 dětí od 4-6 let /výjimečně od 3 let/ ve 3 heterogenních třídách 
v pavilonu G, 
50 dětí ve věku 2-4 roky ve 2 třídách v nové modulové budově. 
 
 
1.3 Popis školy 
 

Třídy mateřské školy v pavilonu G mají 
samostatný vchod ze zadní strany. V přízemí je 
místnost s botníky a schodiště, které do prvního 
poschodí patřící celé mateřské škole. 
 
Z hlavní chodby se dostaneme do kuchyně 
určené k přípravě svačin a vydávání jídla, které 
se dováží ze školní jídelny. Vedle kuchyně 
najdeme denní místnost sloužící personálu 
školy, kancelář pro vedoucí učitelku, kabinet 
pomůcek, kabinet nářadí a náčiní a úklidovou 
místnost. 

 
 

Pro tvořivé a nadstandardní aktivity je 
určena velká keramická dílna spojená 
s místností pro keramickou pec a hrnčířský 
kruh. 
 
 
 

 
Vedlejší chodby školy míří na dvě různé 
strany ke třídám, které jsou prostorné, 
barevně odlišené a zcela přizpůsobené 
dětským potřebám a zájmům. Každá je 
rozdělena na hrací část s kobercem a 
prostor se stolečky, nechybí zde ani koutky pro různé aktivity. Všechny 
třídy obsahují zároveň i šatnu dětí, čímž je každému dítěti usnadněn vstup 
mezi vrstevníky a učitelky mají více příležitostí pro komunikaci s rodiči.  
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Protože mateřská škola nemá 
samostatné ložnice, ve třídách se 
v době odpočinku rozkládají 
matrace nebo lehátka a před 
svačinou se uklízejí do skladu 
lůžkovin.  
 

 
Ke všem třídám patří prostorné a 
barevně sladěné sociální zařízení, 
které vyhovuje hygienickým 
požadavkům.   
 
 
V nové modulové budově umístěné na školním hřišti se nachází dvě třídy 
pro nejmenší děti, výdejna jídla, denní místnost pro personál a kancelář 
s kabinetem pomůcek. Zde je vše přizpůsobeno potřebám dětí od 2 do 4 
let.  
 
U budovy se nachází asfaltové malé dětské hřiště s novými lákavými prvky. 
V těsné blízkosti školy mají děti k dispozici dvě dětská hřiště se spoustou 
prvků podporujících pohybové aktivity, které je v jarních a podzimních 
měsících o víkendu otevřeno i pro veřejnost. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4 

 

 

1.4 Charakteristika tříd 
 

1. TŘÍDA – červená - ČERTÍCI 
 
Smíšená třída dětí od 4 do 6ti let s domečkem s terasou, 
s dětskou kuchyňkou a nově i výukovým LCD panelem a 
s prostorným sociálním zařízením v barvě třídy. 
 

      
 
 
 
 2. TŘÍDA – zelená - HASTRMÁNCI 
 
Smíšená třída pro děti od 4 do 6ti let s interaktivní tabulí 
s věží se skluzavkou, s obchodem, poštou i kadeřnictvím a 
s prostorným sociálním zařízením v barvě třídy. 
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3. TŘÍDA – modrá - ŠMOULÍCI 
 

Smíšená třída pro děti od 4 do 6ti let je vybavena  barevným 
tělocvičným nářadím, nově také velkou atrapou dřevěné lodě 
a interaktivní tabulí. K třídě náleží prostorné sociální zařízení. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. TŘÍDA – oranžová – SKŘÍTCI 
 

Homogenní třída pro 25 dětí ve věku od 2 do 4 let v pravé části 
nového pavilonu s novým vybavením.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

5. TŘÍDA – žlutá – ANDÍLCI 
 

Homogenní třída pro 25 dětí ve věku od 2 do 4 let v levé části 
nového pavilonu s novým vybavením.  
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2. Koncepce mateřské školy     
 
Mateřská škola POHÁDKA vždy 
rozdávala pohodu a radost 
heterogenním skupinám dětí, nabízela 
pestrý seznam akcí a nadstandartních aktivit, otevírala se dokořán 
potřebám celých rodin včetně sourozenců a prarodičů. Individuální péčí 
vedla cíleně děti ke vstupu do základní školy a seznamovala děti se 
současným společenským životem.  
 
Tímto směrem pokračujeme i dále. Zachováváme osvědčené zásady a 
doplňujeme je o nové přístupy ke vzdělání předškolních dětí realizací 
dalších nápadů, které vedou děti k větší samostatnosti a tvořivosti a 
současně k odpovědnosti a ohleduplnosti k vrstevníkům i dospělým.   
Mateřská škola není jenom nově přestavěnou budovou s novým 
vybavením a personálem, ale řadí se ke školám s novým způsobem 
myšlení a vzdělávání vycházejícího ze současného trendu.  
 
Chceme, aby i nadále byla POHÁDKA místem, kde se plní přání a touhy 
dětí po kolektivu vrstevníků a kde je odbornou individuální péčí rozvíjena 
jejich tvořivost, schopnosti i talent. K tomu přidáváme úzkou spolupráci se 
základní školou, větší důraz na pohybové dovednosti a další aktivity pro 
děti i celé rodiny.  
 
 
2.1 Obecné cíle a hlavní cíl mateřské školy 

 
1. Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení 
2. Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 
3. Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako 

samostatná osobnost působící na své okolí 
 

 
S využitím pohádek chceme připravit děti na úspěšnou cestu 

životem, zvýšit jejich potenciál a úzkou spoluprací  
s rodinou a školou vytvořit pohodové prostředí pro jejich 

individuální rozvoj. 
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 2.2 Základní východiska koncepce 
 

 Komunikace s rodinou 
 Spolupráce se ZŠ 
 Pohybové aktivity a zdravý životní styl 
 Kvalifikace a odbornost personálu 

 
 

 Mateřská škola doplňuje funkci rodiny, která je v současné době 
často neúplná nebo velmi zaměstnaná. Pro výchovné působení na dítě je 
předpokladem dobrá spolupráce rodiny a školy se vzájemným respektem. 
Preferujeme každodenní komunikaci s rodiči a trvalou možnost rodičů 
kdykoliv nahlédnout do provozu školy. 
 

 Mateřská škola sídlící v budově základní školy předurčuje její 
spolupráci s učiteli i žáky základní školy. Chtěli bychom přiblížit svět 
předškolních dětí učitelům prvních tříd a naopak nahlédnout do světa 
prvňáčků, zkonzultovat své zkušenosti a sjednotit své požadavky na 
znalosti dětí, aby přechod probíhal plynule a bez problémů. K vzájemnému 
přiblížení by měla vést spolupráce při přípravě a realizaci různých 
sportovních i zábavných akcí, kroužků, divadelních představení i při 
společném využívání sportovišť. 
 

 Současná generace dětí má spousta sedavých aktivit a málo pohybu. 
A protože děti pro svůj zdravý a přirozený vývoj pohyb potřebují, měl by 
se jim dostávat v mateřské škole v plné míře a různými formami. Tím by 
se zlepšila jejich kondice, správné držení těla i odolnost proti nemocem. 
Už od tří let by se děti měly seznamovat s různými odvětvími sportu a 
zdokonalovat se ve svých dovednostech, samozřejmě přiměřeně svému 
věku a za odborného dohledu. Aktivizovat je ke správnému pohybu, by 
měla pomoci třída vybavená speciálními pomůckami, nářadím i náčiním, 
velká tělocvična, prostorné školní hřiště i účelně zařízené dětské hřiště s 
mlhovištěm.   
 

 Obtížné úkoly předškolní výchovy ve zdravém a pohodovém 
prostředí plném nových podnětů vedoucích dítě k tvořivosti a k zájmu o 
nepoznané může plnit jen nekonfliktní pracovitý kolektiv kvalifikovaných 
pedagogů se stálým zájmem o další vzdělání. Důležitá je i dobrá 
spolupráce učitelek mezi sebou, spolupráce s vedením školy i vystupování 
učitelek na veřejnosti. 
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2.3 Dlouhodobé cíle 
 

 vytvořit pohodové prostředí pro děti předškolního věku 
 

Mateřská škola Pohádka chce vytvořit pro děti „pohádkové“ prostředí, kde 
v moderním prostředí v kolektivu vrstevníků a za dohledu kvalifikovaných učitelů 
budou splněny podmínky pro uspokojování potřeb a zájmů dětí od tří do šesti let.   
 

 nenásilnou formou seznámit děti s reálným životem 
 

V současné době se klade důraz na volnější výchovu dětí, u které jsou stanoveny 
volnější hranice a kde má dítě větší odpovědnost. Dítě má větší možnost volby a 
učitelka zde slouží jako poradce a pomocník. Dítě má mít možnost seznámit se 
s reálným životem nejen s obrázků a vysvětlováním, ale hlavně praktickou činností 
a v nesoutěživém prostředí, ve kterém může každý v něčem vyniknout. 
 

 všímat si, naslouchat, komunikovat, prosadit se, rozhodnout 
 

V současné rodině je dítě středem pozornosti. Má méně povinností a minimální 
omezení s minimální námahou. V mateřské škole si zvyká na určitý režim, učí se 
naslouchat druhým, komunikovat, prosadit se, rozhodnout se, všímat si a rozumět 
věcem i mimo své blízké okolí.      
Našim cílem je naučit děti správnému chování ve skupině vrstevníků i ve 
společnosti, vážit si hodnot i přírodních krás. Vedeme je k samostatnosti a 
zodpovědnosti samy za sebe a chtěli bychom, aby se tak automaticky chovaly i bez 
přítomnosti dospělého. 

    
 zdravá výživa a zvýšení tělesné aktivity 

 

Posílení tělesné zdatnosti a obratnosti, otužování, zdravá strava a pitný režim, život 
bez nadváhy s dostatkem pohybu a se správným držení těla, duševní pohoda, 
prevence kouření a drog, předcházení úrazům a bezpečnější prostředí, to jsou 
hlavní zásady, které bychom chtěli dětem již od útlého věku vštěpovat.  

 

 spolupráce s rodinou a základní školou 
 

Vstup do mateřské školy i přechod do školy základní jsou pro dítě velkou a  
náročnou změnou. Můžeme mu pomoci tím, že se budeme vzájemně informovat, 
spolupracovat a jednotně ho připravovat na životní změny. 

 
 obohacovat citový život dítěte 

 

V této přetechnizované a médii ovládané době jsou děti velice zranitelné a citlivé. 
Potřebují naučit se radovat z obyčejných dětských zážitků a zjistit, že zábava není 
jen hrát na počítači a dívat se na televizi. Chtěli bychom, aby děti nebyly jen 
konzumenty všední zábavy, ale aby samy objevovaly a tvořily estetické prostředí a 
obohacovaly svůj život novými prožitky.  
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2.4 Prostředky k dosažení cílů 
 

Školní vzdělávací program 
 

Základním prostředkem k dosažení cílů je plnění školního vzdělávacího programu 
s názvem Země pohádek, který byl zpracován podle RVP pro předškolní vzdělávání. Na 
jeho sestavení se spolupodílí celý kolektiv mateřské školy. Tento dokument je aktuálně 
doplněn Ročním plánem a je východiskem pro zpracování Třídních plánů. ŠVP bude 
aktualizován dle potřeby a zkušeností s provozem, výchovou a vzděláváním v mateřské 
škole.  

 

Klima školy 
 

Našim prvořadým cílem je vytvoření „pohádkového„ prostředí. To musí být nejenom 
bezpečné a podnětné, ale také plné pohody, pochopení a prostoru pro individualitu 
každého dítěte. K tomu slouží i naše otevřenost vůči rodičům, kteří mají právo po 
domluvě s učitelkou se pohybovat v prostorách třídy, účastnit se vzdělávání svého 
dítěte a přiměřeně zasahovat do chodu mateřské školy. Mezi dospělými i dětmi se 
projevuje vzájemná důvěra, tolerance, ohleduplnost i solidarita. To vše při zachování 
bezpečnosti a hygienických předpisů.  

 

Organizace školy 
 

V mateřské škole je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který je dostatečně 
flexibilní, aby mohl reagovat na aktuální situaci a přizpůsobit se individuálním potřebám 
dětí. Do programu je zařazováno dostatek pohybové aktivity ve třídě, v tělocvičně i 
venku. Poměr spontánních a řízených aktivit je vyvážený a vede k podněcování vlastní 
aktivity. Pro realizaci činností jsou vytvářeny vhodné materiální i psychohygienické 
podmínky. Nejsou překračovány stanovené počty ve třídě, spojování tříd je maximálně 
omezeno. K dokonalé organizaci práce slouží vypracování Organizačního řádu, 
Školního řádu, Pracovního řádu i Vnitřního řádu školy. Jejich dodržováním a aktualizací 
chceme zajistit bezproblémový chod mateřské školy. 

 

Vzdělání pedagogických pracovníků 
 

Pedagogičtí i provozní zaměstnanci byli pečlivě vybráni dle vzdělání, praxe v oboru a 
svého vystupování. Svým jednáním a chováním prezentují mateřskou školu a 
přecházejí konfliktům. Pro chod mateřské školy je důležité ovzduší vzájemné důvěry, 
tolerance a spoluúčast celého personálu jako týmu na rozhodování v základních 
otázkách provozu a programu školy. Podporujeme dokončení vysokoškolského studia 
učitelek a účast na nejméně dvou seminářích za rok v dalším vzdělávání dle vlastního 
výběru, určených pro děti předškolního věku i osobní růst učitelů. Učitelky mají 
k dispozici odbornou a dětskou literaturu a časopisy, kterou využívají pro svoje 
sebevzdělání i pro práci s dětmi a které se stále doplňují. 
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Materiální vybavení školy 
 

Třídy mateřské školy jsou vybaveny atestovaným nábytkem, základním počtem hraček, 
didaktického materiálu a tělocvičného nářadí a náčiní, nově zde máme nainstalovanou 
interaktivní tabuli a LC panel. K pohybovým aktivitám často využíváme tělocvičny a 
hřiště základní školy. Od května 2009 je součástí mateřské školy nové dětské hřiště, 
které je k dispozici nejen našim dětem, ale o víkendech slouží i veřejnosti. 
V budoucnosti bychom chtěli opravit prvky na  dětském hřišti, další hrací prvky pro 
malé děti umístit před modulovou školku, třídy doplnit dalšími hračkami a novými 
pomůckami a rozšířit práci s dotykovou tabulí o další výukové programy.  
 

Škola a veřejnost 
 

Mateřská škola je rodinnou školou, která byla rodičům dětí, ale i široké veřejnosti vždy 
otevřená. Spolupráce zde i nyní funguje na základě partnerství, důvěry, porozumění a 
respektu.  Rodiče mají možnost podílet se na chodu mateřské školy, účastnit se a 
pomáhat s organizací akcí dle svého zájmu nebo navštěvovat spolu s dětmi některé 
nadstandartní aktivity. Mají právo být pravdivě informováni o prospívání svého dítěte 
a zachování diskrétnosti ve vnitřních záležitostech rodiny. Pomáháme rodičům v péči o 
dítě a plníme funkci odborného poradce v oblasti výchovy a vzdělávání 
Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem, základní školou, dalšími organizacemi a 
odborníky. Snaží se diskutovat s nimi o problémech, organizovat společné akce a 
prezentovat svou práci na veřejnosti. 
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3. Podmínky předškolního vzdělávání  
 

3.1. Materiální podmínky 
 

Mateřská škola má dostatečně velké prostory a jejich uspořádání vyhovuje 
nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí. Hygienické 
zařízení je zdravotně nezávadné a bezpečné a estetického vzhledu. 
Třídy jsou vybaveny novým, účelovým a atestovaným nábytkem od firmy 
Benjamín určeným předškolním dětem. Výše nábytku je určena věkovou 
skupinou dětí. Vybavení pro odpočinek dětí je přizpůsobeno 
antropometrickým požadavkům a odpovídá počtu dětí. Modrá třída je 
vybavena tělocvičným nářadím firmy Jipast, sloužícím k pohybovým 
aktivitám všech dětí. Toto náčiní je atestované, barevné, omyvatelné a 
velice variabilní.  
Část hraček a pomůcek byla převedena z bývalé mateřské školy Pohádka, 
během provozu nové mateřské školy byla pořízena spousta pomůcek a 
hraček nových. Hračky i pomůcky odpovídají počtu i věku dětí, jsou 
umístěny na viditelném a přístupném místě. Dle potřeby se postupně 
obnovují a dokupují a jsou plně využívány dle stanovených pravidel.  
Prostředí mateřské školy vhodně doplňujeme výtvarnými a keramickými 
výrobky dětí, které nejenom zpříjemňují interiér, ale slouží i k prezentaci 
školy před veřejností.  
Důraz klademe na dostatek materiálu, který slouží k činnostem v oblasti 
výtvarné, keramické, pracovní, hudební, dramatické i literární.  

Velkým přínosem pro tvořivou práci 
dětí i rodičů je provoz keramické dílny, 
která je vybavena keramickou pecí, 
točícím kruhem a dostatkem materiálu 
pro výrobu keramiky. Slouží dětem 
v rámci vzdělávání i mimo provoz 
mateřské školy pod Spolkem rodičů a 
přátel ZŠ. Tyto aktivity vedou učitelky, 
které absolvovaly v tomto oboru 
vzdělávací semináře.   

Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje dětské hřiště, které je 
vybaveno různorodými prvky podporující pohybové aktivity dětí. 
K míčovým hrám je využíváno asfaltové hřiště školy a další sportovní 
aktivity lze rozvíjet na sousedním atletickém oválu.  
Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a 
hygienické normy dle platných předpisů. 
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3.2 Životospráva 
 

Dětem je během dne v mateřské škole poskytována plnohodnotná a 
vyvážená strava zajišťována školní jídelnou, dle doporučení lékaře 
zajišťujeme i vaření diet pro děti. Je zachována vhodná skladba jídelníčku, 
dodržována zdravé technologie přípravy pokrmů a nápojů a mezi 
jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly. Děti 
do jídla násilně nenutíme. 
Dostatečný pitný režim formou čajů, džusů, šťáv i vody je k dispozici na 
třídě po celý den.  
Děti tráví každodenně čas venku a mají dostatek volného pohybu i ve 
třídách. Program činností je přizpůsobován okamžité kvalitě ovzduší. Je 
respektována individuální potřeba aktivity, spánku i dostatek prostoru pro 
spontánní hru dětí. 
Je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který je však současně natolik 
flexibilní, aby umožňoval organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit 
potřebám a aktuální. 
V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku 
a odpočinku jednotlivých dětí. Děti ke spánku nenutíme. Dětem s nižší 
potřebou spánku je nabízen jiný klidný program namísto odpočinku na 
lůžku. Na každé třídě je k dispozici relaxační koutek, který mohou děti 
kdykoliv využít. 
Učitelé se sami chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují 
tak dětem přirozený vzor.  
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3.3 Psychosociální podmínky 
 

Našim prvořadým cílem je vytvoření „pohádkového„ prostředí. To musí být 
nejenom bezpečné a podnětné, ale také plné pohody, pochopení a 
prostoru pro individualitu každého dítěte. K tomu slouží i naše otevřenost 
vůči rodičům, kteří mají právo po domluvě s učitelkou se pohybovat 
v prostorách třídy, účastnit se vzdělávání svého dítěte a přiměřeně 
zasahovat do chodu mateřské školy. Mezi dospělými i dětmi se projevuje 
vzájemná důvěra, tolerance, ohleduplnost i solidarita, vzájemná pomoc a 
podpora.  
Vzdělávací nabídka je přizpůsobená mentalitě předškolního dítěte a jeho 
potřebám. 
Nově příchozí dítě má možnost postupně se adaptovat na nové prostředí i 
situaci. Děti nejsou neúměrně zatěžovány, či neurotizovány spěchem a 
chvatem. Všechny děti mají rovnocenné postavení a žádné z nich není 
zvýhodňováno ani znevýhodňováno. Neakceptujeme žádné projevy 
nerovností, podceňování a zesměšňování dětí.  
Dáváme prostor pro spontánní projevy dětí s nezbytnou mírou omezení, 
vyplývajících z nutnosti dodržovat v mateřské škole potřebný řád a učit 
děti pravidlům soužití s kamarády na třídě. 
Učitelé respektují potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají v jejich 
uspokojování. Empaticky a vstřícně směřují děti k aktivitě a vedou ho 
k samostatnému rozhodování přiměřenému jeho věku a schopnostem. 
Vyhýbají se manipulování s dítětem, zbytečnému organizování dětí a 
nezdravé soutěživosti dětí. Zaměřují se na pozitivní hodnocení a snaží se 
v každém dítěti rozvíjet jeho silné stránky. Zabývají se prevencí šikany a 
jiných sociálně patologických jevů u dětí. 
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3.4 Organizační podmínky 
 

V mateřské škole je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který je 
dostatečně flexibilní, aby mohl reagovat na aktuální situaci a přizpůsobit 
se individuálním potřebám dětí.  
Do programu je zařazováno dostatek pohybové aktivity ve třídě, 
v tělocvičně i venku.  
Poměr spontánních a řízených aktivit je vyvážený a vede k podněcování 
vlastní aktivity. Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly 
podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování, aby se zapojovaly do 
organizace činností a přicházely s novými nápady.  
Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje individuálním 
vzdělávacím potřebám a možnostem dětí.  
Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti, 
děti mají možnost účastnit se společných činností v malých, středně 
velkých i velkých skupinách.  
Pro realizaci činností jsou vytvářeny vhodné materiální i psychohygienické 
podmínky. Je dostatečně dbáno na osobní soukromí dětí. Pokud to děti 
potřebují, mají možnost uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se 
společných činností, stejně tak i možnost soukromí při osobní hygieně.  
Nejsou překračovány stanovené počty ve třídě, spojování tříd je 
maximálně omezeno. 
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3.5 Řízení mateřské školy 
 

Mateřská škola je součástí Základní školy Mandysova a je řízena ředitelem 
školy. Za provoz, plánování, vzdělávání a personál v mateřské škole 
zodpovídá vedoucí učitelka, která úzce spolupracuje jak s vedením školy, 
zřizovatelem, personálem i rodiči.  
V kooperaci s pedagogickým týmem vypracovává školní vzdělávací 
program a podílí se na kontrole jeho naplňování. Vyhodnocuje práci všech 
zaměstnanců, pozitivně zaměstnance motivuje a podporuje jejich 
vzájemnou spolupráci. Získané poznatky předává řediteli organizace. 
Vedení školy vytváří ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, zapojuje 
spolupracovníky do řízení mateřské školy, ponechává jim dostatek 
pravomocí a respektuje jejich názor. Podporuje a motivuje spoluúčast 
všech členů týmu na rozhodování o zásadních otázkách školního programu 
a zve ke spolupráci i rodiče. 
Plánování pedagogické práce a chodu mateřské školy vychází s kontrolní 
a evaluační činnosti školy a využívá zpětné vazby k vyvození závěrů a cílů 
pro další práci.  
Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem a dalšími orgány státní správy 
a samosprávy, s kmenovou základní školou, s dalšími organizacemi 
v blízkém okolí mateřské školy a s odborníky poskytujícími pomoc zejména 
při řešení individuálních výchovných a vzdělávacích problémů dětí.  
 
Informační systém školy  
 

Vedení školy 
 

 pravidelné týdenní porady ředitele, zástupců a vedoucí učitelky 
 předávání emailových zpráv 
 schůzky s vedoucí ŠJ a ekonomkou školy (dle potřeby) 
 schůzky se zástupcem tříd z nového pavilonu (týdně dle potřeby) 

 
Zaměstnanci 
 

 pedagogické porady (zpravidla 1x měsíčně) 
• provozní porady (dle potřeby) 
• nástěnka pro zaměstnance 
• předávání emailových zpráv 
• oběžníky 
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Rodiče 
 

• každodenní komunikace při předávání dětí 
• informace o průběhu vzdělávání 
• informace o stravování 
• informační nástěnky na třídách 
• informační tabule v hale školy 
• internetové stránky školy 
 školní časopis (nepravidelný dvouměsíčník) 

 
Veřejnost 
 

• internetové stránky školy 
• prezentace v tisku 
• letáček školy 
• Den otevřených dveří 
• prezentace ve výtvarných, pěveckých, sportovních a dalších 

soutěžích 
• prezentace školy při veřejném vystupování dětí  
• akce pro veřejnost (Bubákoviny, S pohádkou na kole, atd.) 
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3.6 Personální a pedagogické zajištění 
 

Všichni učitelé mateřské školy mají předepsanou odbornou kvalifikaci 
v oboru předškolní pedagogika.  
Pedagogický sbor funguje jako pracovní tým na základě jasně vymezených 
a společně vytvořených pravidel.  
Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny. 
 

Pedagogičtí i provozní zaměstnanci byli pečlivě vybráni dle vzdělání, praxe 
v oboru a svého vystupování. Svým jednáním a chováním prezentují 
mateřskou školu a předcházejí konfliktům. Pro chod mateřské školy je 
důležité ovzduší vzájemné důvěry a tolerance. Podporujeme spoluúčast 
celého personálu jako týmu na rozhodování v základních otázkách provozu 
a programu školy. Výsledky kontrolní činnosti jsou využívány k vyvození 
závěrů pro další práci.  
V každé třídě pracují dvě učitelky na plný úvazek ve dvou směnách, které 
vzájemně spolupracují, doplňují se a podporují. V rámci možností školy je 
zajištěno překrývání učitelek minimálně 2,5 hodiny denně, které je 
využíváno při pobytu venku a obědě. Na třídě s vedoucí učitelkou hledáme 
další možnosti zajištění tohoto překrývání. Provozní personál ve dvou 
směnách má na starosti nejen úklid celé mateřské školy, ale i praní 
povlečení a ručníků, pomoc s vydáváním jídla na třídách, přípravu a úklid 
lehátek na odpočinek. U nejmenších dětí  má provozní personál 
přizpůsobenou pracovní dobu tak, aby pomohl s oblékáním dětí na 
vycházku. 
Pomocná kuchařka se stará o dopravu jídla ze školní kuchyně, o 
servírování jídla, o pořádek v kuchyni a o nádobí.  
Pro výuku florbalu jsme získali učitele tělesné výchovy ze základní školy, 
který je pro naše předškolní děti, zvlášť chlapce, ceněným přínosem. 
Logopedická péče je na škole prováděna učitelkami, které absolvovaly 
logopedický kurz. Další specializované služby, ke kterým předškolní učitel 
sám není dostatečně kompetentní, jsou zajišťovány ve spolupráci s 
příslušnými odborníky /viz Spolupráce s dalšími institucemi/. 
 

Vedení školy podporuje růst profesních kompetencí všech učitelů a vytváří 
podmínky pro jejich další systematické vzdělávání: 

- prostřednictvím center pro další vzdělávání, on-line kurzů a 
školení organizovaných UHK 

- hromadných školení učitelů pořádaných školou 
- studiem odborných knih a časopisů 
- samostudiem 
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Všechny učitelky byly proškoleny v práci na PC a práci s interaktivní tabulí, 
každý rok se účastní nejméně dvou seminářů v dalším vzdělávání dle 
vlastního výběru, určených pro děti předškolního věku a informují o nich 
své kolegyně. Učitelky mají dále k dispozici odbornou a dětskou literaturu 
a časopisy, kterou využívají pro svoje sebevzdělání i pro práci s dětmi. 
 
 
3.7 Spoluúčast rodičů 
 

Mateřská škola Pohádka byla vždy rodinnou školou, která byla rodičům 
dětí vždy otevřená. Spolupráce zde i nyní funguje na základě partnerství, 
důvěry, porozumění a respektu.  
Rodiče mají možnost podílet se na chodu mateřské školy, účastnit se a 
pomáhat s organizací akcí dle svého zájmu. Mají právo být pravdivě 
informováni o prospívání svého dítěte a zachování diskrétnosti ve vnitřních 
záležitostech rodiny. 
Učitelé chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost v jejích svěřených 
vnitřních záležitostech. Jednají s rodiči ohleduplně, taktně, s vědomím, že 
pracují s důvěrnými informacemi.  
Mateřská školu pomáhá rodičům v péči o dítě a plní funkci odborného 
poradce v oblasti výchovy a vzdělávání. 
 
Možnosti spolupráce rodičů a mateřské školy 

 pomoc s přípravou a organizací akcí MŠ 
 pomoc s příspěvky do Pohádkovin 
 příspěvky k tématům týdne 
 pomoc s drobnými pracemi pro MŠ 
 sponzorské dary 
  pořádání besed a různých setkání  
 společné pracovní dílny 
 zajištění exkurzí 
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3.8 Vzdělávání dětí se speciálními potřebami  
 
Dětí se speciálními vzdělávacími potřebami se zpravidla v naší mateřské 
škole nevzdělávají, protože vysoký počet dětí na třídách i poloha školy 
v prvním patře není k integraci ideální. Škola nemá ve smíšených třídách 
bezbariérový přístup, takže nemůže zajistit péči o děti s větším tělesným 
postižením. Problémem není vzdělávání dětí s lehkou formou postižení 
jako je oční a logopedická vada nebo porucha pozornosti a hyperaktivita, 
které zvládnou režim mateřské školy. V rámci možností vzděláváme i děti 
cizí národnosti. Snažíme se vytvořit přiměřené podmínky k rozvoji každého 
dítěte v rámci našich možností. 
 
Všechny děti projdou po období adaptace diagnostikováním učitelkami na 
třídách. Pokud je zjištěno, že dítě potřebuje 1. stupeň PO /podpůrného 
opatření /např. dítě s drobnými problémy, lehkou logopedickou vadou, po 
nemoci, traumatu, kterému nestačí vzdělávání v rámci ŠVP/, třídní učitelka 
zpracuje PLPP /plán pedagogické podpory/ a seznámí s ním rodiče. Dále 
se s dítětem podle tohoto plánu individuálně pracuje. Po třech měsících se 
plán vyhodnocuje a pozmění dle potřeby. Pokud nedojde ke zlepšení, jsou 
rodiče vyzváni k návštěvě ŠPZ /Školního pedagogického zařízení/, tedy 
SPC /Speciálně pedagogické centrum/ nebo PPP /Pedagogicko-
psychologická poradna/. Plán pedagogické podpory je zpracováván i pro 
děti s odkladem školní docházky se zaměřením na posílení jejich slabších 
stránek, které probíhá ve spolupráci s rodinou a pedagogickou poradnou. 
 
Děti s 2. – 5. stupněm podpůrného opatření diagnostikuje SPC nebo PPP 
a spolu s rodiči a školou vypracovává návrh podpůrných opatření pro 
začlenění dítěte do vzdělávání v mateřské škole, na které škola dostane 
navýšený normativ. Součástí PO je i IVP /Individuální vzdělávací plán/, 
jehož realizaci ŠPZ kontroluje. Plán pedagogické podpory i individuální 
vzdělávací plán dle stupně podpůrného opatření vytváří na začátku 
školního roku třídní učitel spolu s poradenským zařízením, se zákonným 
zástupcem dítěte i s vedoucí učitelkou MŠ. Plány jsou čtvrtletně 
vyhodnocovány a konzultovány všemi zapojenými stranami. Třídní učitel 
je zodpovědný za plnění plánu a navrhuje další postupy dle výsledků 
vzdělávání dítěte. 
 
Vzdělávání dětí se sociálním znevýhodněním nebo dětí, které pocházejí z 
jazykově odlišného prostředí a které nemluví jazykem, v němž probíhá 
vzdělávání, se uskutečňuje podle požadavků daných RVP PV. Vzdělávací 
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obsah je přizpůsoben jejich schopnostem, více se dětmi pracuje 
individuálně, s dětmi cizím rodným jazykem se individuálně procvičuje 
český jazyk. V mateřské škole jsou uplatňovány speciální vzdělávací 
metody umožňující včasnou diagnostiku a rozvojovou stimulaci dětí.  
Součástí výchovného programu je nabídka aktivit se zapojením celé rodiny 
a základní školy do výchovy a vzdělávání a také spolupráce s dalšími 
institucemi.  
 
 
3.9 Vzdělávání dětí nadaných 
 
Talentované děti v naší mateřské 
škole mají možnost rozvíjet své 
dovednosti nejen při běžných 
činnostech ale i v nadstandardních 
aktivitách. Rozvoj a podpora 
mimořádných schopností těchto 
dětí je zajišťována přizpůsobením 
obsahu i podmínek třídního 
vzdělávacího programu jejím 
potřebám i mimořádným 
schopnostem. 
Základem práce s nadanými dětmi 
je jejich včasná diagnostika, kterou 
dělají třídní učitelky. Po diagnóze 
nadaného dítěte zpracují PLPP a 
podle něho pracují. Zaměří se na 
obohacení  učiva těchto dětí 
v souladu se ŠVP dle jejich nadání, 
na individuální přístup v této oblasti a na rozvoj kreativity. Stimulují 
procesy objevování, rozšiřují učivo o další informace, náročnější postupy a 
souvislosti. Po vyhodnocení PLPP, kdy nejsou podmínky v MŠ dostačující 
pro další rozvoj dítěte, navážou spolupráci s PPP a od 2. stupně PO spolu 
vytvářejí IVP, podle kterého dále pracují. Na základě zprávy PPP mohou 
požádat o další finanční prostředky na pořízení speciálních pomůcek pro 
další rozvoj dítěte. 
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3.10 Vzdělávání dětí dvouletých 
 
Další speciální přístup je v naší MŠ věnován dětem mladším tří let. Jsou 
citlivě a individuálně zapojovány do kolektivu dětí a seznamovány 
s režimem školy. Tyto děti potřebují stálý pravidelný denní režim, dostatek 
emoční podpory, zajištění pocitu bezpečí, přiměřeně podnětné prostředí a 
činnosti, více individuální péče a srozumitelná pravidla. 
Adaptace zde probíhá pomalu a za velké spolupráce s rodiči. Na začátku 
se zaměřujeme hlavně na zvládnutí odloučení od rodiny, podporu 
samostatnosti a sebeobslužných dovedností.  
Vše probíhá s přihlédnutím k věku dětí a k individuálním potřebám, aby 
nebyly přetěžovány a aby se u nich vytvořil kladný vztah k mateřské škole.  
Organizace dne je zde upravena s delším časem na volnou hru, stravování 
i odpočinek. Děti mají větší dobu na převlékání, u kterého pomáhají 
učitelkám i provozní pracovnice. K pobytu venku využívají třídy s malými 
dětmi hřiště mateřské školy nebo blízké okolí. Režim dne je pravidelný a 
ke změnám a spojování tříd zde dochází jen minimálně. 
Mateřská škola je vybavena dostatečným množstvím podnětných a 
bezpečných hraček a pomůcek vhodných pro dvouleté děti. Prostředí třídy 
je v rámci možností upraveno tak, aby poskytovalo dostatečný prostor pro 
volný pohyb a hru dětí, umožňovalo variabilitu v uspořádání prostoru a 
zabezpečovalo možnost naplnění potřeby průběžného odpočinku. Učitelky 
zde uplatňují k dítěti laskavě důsledný přístup a jsou pro ně pozitivním 
vzorem.  Úzkou spoluprací s rodiči upevňují kladné vztahy a oboustrannou 
důvěru a spokojenost, aby se zde všichni cítili spokojeně.  
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4. Organizace vzdělávání 
 

4.1 Provoz mateřské školy 

Mateřská škola Pohádka je otevřena od 6.30 do 16.30. 
V tuto dobu je rodičům k dispozici i parkoviště v areálu školy.  
Rodiče přivádějí děti zpravidla do 8.30 hodin. Po dohodě s učitelkou 
mohou dítě přivést a vyzvednout v jinou dobu.  
V době od 6.30 do 7.00 a v době od 16.00 do 16.30 se děti spojují v jedné 
třídě. 
 
 
4.2 Přijímání dětí 
 

Při přijímání dětí do mateřské školy vycházíme z daných kritérií a místních 
podmínek. Jsou zveřejňována na webových stránkách mateřské školy i na 
informační nástěnce. Kritéria tvoří ředitel školy po konzultaci se 
zřizovatelem.  
Při rozdělování dětí do tříd přihlížíme k různorodému složení třídy i k přání 
rodičů. Každému nově příchozímu dítěti je umožněna přiměřená doba na 
adaptaci a jsou navozeny potřebné podmínky pro nenásilné začlenění. Pro 
nejmladší děti je určena třída Andílků a Skřítků, kde si děti v menším počtu 
zvykají na režim školy a odloučení od rodičů. Čtyřleté děti pak přecházejí 
do heterogenních tříd, a pokud není důvod ke změně, děti tam se stejnými 
učitelkami zůstávají po celou dobu docházky do mateřské školy. Dle 
možností mohou být sourozenci umístěni v jedné třídě. Rodič se po 
domluvě s učitelkou může zapojit do programu třídy a tím usnadnit svému 
dítěti zvyknout si na nové prostředí. 
 

 
4.3 Individuální vzdělávání 
 

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního 
vzdělávání, má možnost zvolit formu individuálního vzdělávání. Nejpozději 
3 měsíce před počátkem školního roku je povinen oznámit tuto skutečnost 
řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání. 
Pravidla individuálního vzdělávání jsou podrobněji popsány ve Školním 
řádu mateřské školy. Ředitel mateřské školy doporučí zákonnému zástupci 
dítěte přehled oblastí, v nichž má být dítě vzděláváno a dohodne se 
zákonným zástupcem dítěte způsob ověření a termíny ověření, včetně 
náhradních termínů. Termín bude zákonným zástupcům sdělen písemně. 
Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů 
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v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další 
postup při vzdělávání. Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně 
vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření. Ředitel mateřské 
školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální 
vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u 
ověření, a to ani v náhradním termínu. Odvolání proti rozhodnutí ředitele 
mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný 
účinek. Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě opětovně 
individuálně vzdělávat. Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte 
hradí zákonný zástupce dítěte s výjimkou speciálních kompenzačních 
pomůcek a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato 
k předškolnímu vzdělávání. 
 
 
4.4 Uspořádání tříd 
 

V pavilonu G jsou 3 smíšené třídy pro děti od 4/výjimečně od 3/ do 6ti let  
v počtu 28 dětí na třídu 

 Čertíci – 1. třída - červená 
 Hastrmánci – 2. třída - zelená 
 Šmoulíci – 3. třída – modrá 

V nové modulové budově se nacházejí 2 třídy pro děti od 2 do 4 let v počtu 
25 dětí na třídu 

 Skřítci – 4. třída - oranžová 
 Andílci – 5. třída - žlutá 

V případě integrace dětí se speciálními potřebami nebo většího počtu dětí 
mladších 2 let se počet dětí na třídě snižuje dle platných nařízení.  
 
 
4.4 Stravování 
 

Stravování dětí i personálu je zajištěno 
dovozem jídla provozním personálem ze 
školní jídelny ZŠ Mandysova do obou 
pavilonů. Zde je dětem jídlo servírováno ve 
výdejnách s využitím parní lázně a 
vyhřívaných talířů. S jídelníčkem se mohou 
rodiče seznámit na nástěnce nebo webových 
stránkách školy. Stravování probíhá dle 
platných norem, podporuje zdravou 
životosprávu a rozmanitost. 
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4.5 Organizační řád 
 
 

 

 
1. třída 

Čertíci 

2.třída 

Hastrmánci 

3.třída 

Šmoulíci 

4.třída 

Skřítci 

5.třída 

Andílci 

ranní hry 

 

6.30-8.30 6.30-8.30 6.30-8.30 6.30-8.30 6.30-8.30 

svačina 

 

8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

didakticky cílené 

činnosti  

9.00-9.40 9.00-9.35 9.00-9.30 9.00-9.15 9.00-9.20 

pobyt venku 

 

9.40-11.40 9.35-11.35 9.30-11.30 9.15-11.15 9.20-11.20 

oběd 

 

11.40-12.10 11.35-12.05 11.30-12.00 11.15-11.45 11.20-11.50 

odpočinek, 

aktivity pro 

nespící děti 

12.10-14.00 12.05-14.00 12.00-14.00 11.45-14.00 11.50-14.00 

svačina 

 

14.00-14.30 14.00-14.30 14.00-14.30 14.00-14.30 14.00-14.30 

odpolední 

zájmové činnosti 

14.30-16.30 14.30-16.30 14.30-16.30 14.30-16.30 14.30-16.30 

 
Časové rozvržení činností je pouze orientační. Každý den je jiný, někdy 
jsou dané činnosti kratší, jindy delší, někdy se nezařadí vůbec, jindy se 
prohodí nebo rozdělí. Učitelka tvořivě reaguje na aktuální situaci, směřuje 
činnost dle zájmu dětí, dává jí větší prostor nebo zkracuje při nezájmu.  
Na všech třídách /mimo třídy s vedoucí učitelkou/ se učitelky navzájem 
minimálně 2,5 hodiny překrývají a společně zajišťují převlékání na 
vycházku, pobyt venku, oběd a ukládání dětí k odpočinku. Obě učitelky 
jsou vždy přítomny při výletu třídy mimo areál mateřské školy a na akcích 
třídy. 
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5.  Vzdělávací obsah 
 
5.1 Charakteristika vzdělávacího programu 
 

Vzdělávací program mateřské školy Pohádka Země pohádek vychází  
 ze svého názvu   
 z koncepce mateřské školy  
 z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání  

a je aktuálně doplňován Ročním plánem. 
Pro děti předškolního věku je pohádka nejoblíbenějším a 
nejsrozumitelnějším literárním žánrem a proto se s ní v mateřské škole 
děti denně setkávají, nejčastěji ve čtené nebo vyprávěné podobě. 
Využíváme ji nejenom k poslechu a další práci s ní, ale i k motivaci a 
dramatizaci. Pomoci postav a situací z pohádek děti přirozenou a 
nenásilnou formou připravujeme na reálný život v současné společnosti. 
Vzdělávací program představuje propojený celek, který má svá specifika. 
Je zaměřen hlavně na integraci, dostatek prostoru pro individualizaci a 
spontánní projev dítěte, na prožitkové učení a učení hrou a činností. 
  

Jsou do něj zahrnuty všechny vzdělávací oblasti: 
 Dítě a jeho tělo       
 Dítě a jeho psychika 
 Dítě a ten druhý 
 Dítě a společnost 
 Dítě a svět 

 

Plněním vzdělávacího programu jsou vytvářeny základy těchto klíčových 
kompetencí důležité pro další vzdělávání: 

 kompetence k učení 
 kompetence k řešení problémů 
 komunikativní kompetence 
 sociální a personální kompetence 
 činnostní a občanské kompetence 

V mateřské škole Pohádka jsou tři třídy heterogenního složení, proto se 
v těchto třídách vzdělávají děti nejenom s rozdílnými schopnostmi ale i 
různého věku. Plánování činností učitelkou je proto velice náročné. Nesmí 
docházet k přetěžování mladších dětí nebo naopak k nevyužívání všech 
schopností dětí předškolních. Nabídka činností musí být přiměřena věku, 
schopnostem dětí i jejich zájmům a potřebám. Učitelka volbou činností a 
jejich realizací promyšleně směřuje k očekávaným výstupům a předchází 
rizikům ohrožujících úspěch vzdělávacích záměrů.  
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I v ostatních homogenních třídách je nabídka činností přizpůsobená 
věkovému složení, individuálním potřebám dětí a jejich zájmu.  
 
5.2 Formy vzdělávání 
 

Mateřská škola Pohádka je celodenní mateřskou školou, jejímž hlavním 
cílem je příprava dětí do života a na základní školu.  
Vzdělávání tu probíhá v průběhu celého dne, ve všech činnostech a 
v pohodových podmínkách. Učitelky mají možnost přizpůsobit vzdělávání 
aktuální situaci a zájmu dětí. 
K tomu využíváme všech dostupných forem vzdělávání  

 spontánní i řízené činnosti, jejichž poměr je vyvážený, 
 individuální, skupinové i frontální přístupy, 
 učení hrou, praktickou činností, pokusem, nápodobou, 

pozorováním a opakováním 
 učení všemi smysly 
 učení prožitkové, situační a kooperativní 

 

 

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných se 
zakládá na individuální diagnostice, kterou provádí učitelka na třídě na 
začátku školního roku. Při shledání potřeby speciální vzdělávací nabídky 
učitelka vypracuje PLPP, který po třech měsících vyhodnotí. Pokud dítě 
potřebuje další specifický přístup, který Školní vzdělávací program školy 
neobsahuje nebo speciální pomůcky, učitelka s rodiči naváže spolupráci 
s poradenským zařízením, které doporučí další postupy a stanoví podpůrné 
opatření, případně doporučí IVP. Škola  dle návrhu ŠPZ zajistí přizpůsobení 
obsahu i podmínek vzdělávání specifickým potřebám nebo mimořádným 
schopnostem dítěte tak, aby docházelo k rozvoji dítěte v rámci jeho 
možností a individuality. PO a IVP je čtvrtletně vyhodnocováno a 
aktualizováno. Vše probíhá v úzké spolupráci s rodinou. 

 

Při vzdělávání dětí dvouletých vycházíme ze specifik tohoto věkového 
období. Dvouleté dítě projevuje velkou touhu po poznání, experimentuje, 
objevuje, poznává všemi smysly. Vymezuje se vůči ostatním, 
osamostatňuje se, bývá silně egocentrické. Neorientuje se v prostoru a 
čase, žije přítomností a situacemi, které ji naplňují. V pohybových 
aktivitách je méně obratné. Proti starším dětem má výrazně méně 
zkušeností. Rozdíly v jednotlivých oblastech vývoje dětí tohoto věku jsou 
velmi výrazné. Pro dvouleté dítě je zařazení do mateřské školy nejčastěji 
první sociální zkušeností mimo širší rodinu. Obvykle se projevuje silnější 
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potřebou vazby na dospělou osobu. Poznává nové vzorce chování 
dospělých i vrstevníků, vymezuje si vlastní prostor, přijímá vymezené 
hranice a nové role. Učitelka zastává velmi významnou pozici, stává se 
zástupcem rodiče, jistotou a oporou dítěte v běžném dění i v budování 
vztahů s vrstevníky.  
Při vzdělávání dětí od dvou do tří let převládají spontánní činnosti a 
především volná hra. Nejčastěji se zde uplatňuje individuální nebo 
skupinová forma činností, frontální práce probíhá pouze při režimových 
momentech, při pohybových aktivitách a krátce při řízené činnosti 
motivované pohádkou. Vzdělávací nabídka je jednoduchá, vychází ze 
známého prostředí a nejbližšího okolí, má dostatek prostoru pro pohyb a 
hru dítěte. Využívá především učení nápodobou, opakováním, 
pozorováním a manipulací, situační učení, prožitkové učení a učení všemi 
smysly.  Děti často vyžadují opakování činností, potřebují pravidelné 
rituály, zpravidla udrží pozornost jen velmi krátkou dobu. Podmínkou 
úspěšné pedagogické práce je citlivé přizpůsobování organizace se 
střídáním nabídky činností, trénováním návyků a praktických dovedností, 
ponecháním co největšího prostoru pro volné hry a pohybové aktivity. 
 
 
5.3 Integrované bloky 
 

Výchova a vzdělávání je v Mateřské škole Pohádka rozčleněna do 
integrovaných bloků. V současné době jsme se vrátili k osvědčenému 
dělení podle ročních období, které je širší a dává více možností 
k volnějšímu výběru témat. Každý den, každou činností a v každém bloku 
je plněno několik cílů. Učitelka by měla dbát na vyváženost, podporovat 
schopnosti dětí a cíleně procvičovat jejich slabší stránky. Každý blok 
obsahuje cíle ze všech vzdělávacích oblastí a směřuje k očekávaným 
výstupům dle věku dětí a schopností dětí vázaným na cíle.  
 
Při plánování využíváme Gardnerovy Teorie rozmanitých inteligencí a 
snažíme se podle ní připravit pestrou nabídku činností, aby v ní každé dítě 
našlo možnost seberealizace.  
 
Nově jsme do obsahu integrovaných bloků zařadili seznamování se 7 
návyky šťastných dětí. Autor tohoto programu Stephen R. Covey, tvrdí, že 
každý může být v něčem úspěšný. Je však potřeba vytvářet mu podmínky 
a příležitosti pro rozvoj, dát mu možnost volby, motivovat ho, podporovat 
sebevědomí, důvěřovat, projevit zájem a chválit. 
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Teorie rozmanitých inteligencí H. Gardnera 
 
Typ inteligence Charakteristika Potřeby a záliby 

VERBÁLNÍ Schopnost ovládnout a 
obsáhnout všechny stránky 

jazyka 

Čtení, psaní, vyprávění 
příběhů, slovní hry, 

rozhovory 

LOGICKO-
MATEMATICKÁ 

Schopnost uvažovat logicky, 
systematicky, vědecky 

Manipulace s předměty, 
bádání, pokusy, řešení 

logických úloh, skládanek, 
hlavolamů, technické zájmy 

PROSTOROVÁ Schopnost přesně 
postřehnout, pochopit, uložit 
do paměti a vybavit si tvary, 

uspořádání předmětů 
v prostoru, orientace 

v prostoru 

Modelářství, návrhářství, 
vizuální znázorňování, 
skládačky, ilustrované 
knihy, návštěvy muzeí 

výtvarného umění 

HUDEBNÍ Schopnost porozumět 
rytmickým a intonačním 

modelům hudby, kvalitám 
tónů a zvuků, schopnost 

pamatovat si informace ve 
zvukové podobě 

Zpívání, pískání, broukání, 
vyťukávání rytmu, 

prozpěvování během dne, 
poslech hudby, hra na 

hudební nástroj 

TĚLESNĚ- 
KINESTETICKÁ 

Schopnost velice obratně 
používat svého těla jak pro 

sebevyjádření, tak pro 
činnosti zaměřené k určitému 

cíli (sport, herectví), 
schopnost dovedně zacházet 

s předměty. 

Tanec, pohybové aktivity a 
sport, hraní rolí, dramatické 

umění, aktivní fyzické 
zapojení do činností, 
dotykové zkušenosti, 

„kutilství“ 

INTERPERSONÁLNÍ Schopnost všímat si chování 
a pocitů jiných lidí, rozpoznat 

a chápat rozdíly v jejich 
temperamentu, 

schopnostech, pohnutkách a 
náladách 

Vedení, organizování, 
shromažďování, návštěva 

společenských akcí, 
kolektivní hry, týmová 

práce, přátelské rozhovory 

INTRAPERSONÁLNÍ Schopnost rozvíjet a ovládat 
vlastní pocity a prožitky, 

porozumění svému vlastnímu 
JÁ 

Meditování, snění, klid  na 
samostatné uvažování a  
plánování, nezávislost, 
vyhraněnost názorů a 

koníčků 

PŘÍRODNÍ  Schopnost vnímat energie, 
intuice, „šestý smysl“, 

zvýšená citlivost k percepci 
přírodních jevů a schopnost 

učit se z nich 

Pobyt v přírodě, životní styl, 
který je v souladu 

s prapodstatou člověka, 
zájem o literaturu a 

praktiky opírající se o 
holistický přístup k životu  
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7 návyků šťastných dětí 
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5.4 Třídní vzdělávací plán 
 

Školní vzdělávací plán je východiskem při tvorbě třídního plánu, který tvoří 
učitelky na svých třídách s přihlédnutím ke specifickým podmínkám 
skupiny dětí. Každá třída si sama volí téma týdne z určeného 
integrovaného bloku dle aktuální situace a rozpracuje ho do týdenního 
plánu. Téma je doplňováno projekty a akcemi třídy nebo školy, jeho náplň 
a délku určuje zájem dětí. Témata na sebe navazují, mohou se prolínat a 
dle potřeby opakovat. Pokud se téma po roce opakuje, je potřeba využít 
zkušeností dětí, pojmout obsah z jiné stránky, v jiných souvislostech a 
rozvinout ho do hloubky.  
Při plánování týdne musí nabídka obsahovat prostor pro činnosti 
spontánní, řízené a nepřímo řízené a v nich nabídnuté aktivity pro děti 
s rozmanitými zájmy a schopnostmi, aby si každé dítě mohlo najít 
uplatnění ve své oblíbené oblasti.  
Každé téma je ukončeno hodnocením. 
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5.5 Vzdělávací obsah 
  

Integrovaný blok - Pohádkový podzim 
 

Charakteristika bloku: 
Tento blok zařazujeme na začátku školního roku, kdy se mění složení třídy. 
Nově nastupující děti se adaptují na nové prostředí a režim, starší děti 
přebírají roli zkušených rádců a pomocníků a spolu s ostatními budují 
novou komunitu. Témata tohoto bloku se převážně týkají navázání 
sociálních vztahů, seznámení s novým prostředím, rozvíjením 
sebeobslužných dovedností a podporou komunikace mezi s dětmi i 
dospělými. Vycházíme nejenom z organizačních změn, ale i ze změn 
v přírodě, z podzimního počasí, z podzimní sklizně ovoce a zeleniny a z 
podzimních akcí školy, které nám pomáhají podpořit dobré vztahy 
v mateřské škole a do programu školy zapojit i rodiče nových dětí. Při 
vhodném počasí seznamujeme děti s přírodou v blízkém okolí školy a 
využíváme ji k pozorování, k procházkám i hrám. 
 
Dílčí cíle: 
 seznámit děti s prostředím mateřské školy a zajistit, aby se zde cítily 

dobře a bezpečně 
 rozvoj a užívání smyslů 
 rozvoj sebeobslužných dovedností 
 rozvoj schopnosti řídit své chování vůlí 
 rozvoj komunikativních dovedností dítěte 
 rozvoj schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení 

vztahů k jiným lidem 
 podporovat dětská přátelství  
 rozvoj základních společenských postojů a návyků 
 vytváření vztahů k místu, ve kterém žije 
 osvojování si poznatků o přírodě a k péči o ni 
 osvojování poznatků a dovedností chránících před nebezpečnými vlivy 

prostředí 
 
Návrhy týdenních témat 
Moje školka, Já a můj kamarád, Kde bydlím, Barvy podzimu, Ovoce a 
zelenina, Lidské tělo, Zdraví, Strašidla, Stromy, atd. 

  
Nabídka činností 
 hry a činnosti zajišťující spokojenost a radost 
 běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování 
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 aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte na nové prostředí 
 spoluvytváření jasných a smysluplných pravidel soužití ve třídě 
 přípravy a realizace společenských zábav a slavností 
 aktivity přibližující pravidla vzájemného styku (zdvořilost, ohleduplnost, 

tolerance, spolupráce) a mravní hodnoty (dobro, zlo, spravedlnost, 
pravda, upřímnost…) v jednání lidí 

 aktivity umožňující poznat rozmanitosti kultur 
 společenské hry a aktivity nejrůznějšího zaměření 
 kooperativní činnosti ve dvojici, skupinách, spolupráce s ostatními 
 činnosti zaměřené na poznání sociálního prostředí, v němž dítě žije 

(rodina - mateřská škola)  
 pohybové a manipulační činnosti 
 hudební a hudebně pohybové hry a činnosti  
 jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, 

stolování, oblékání, úklidu, úpravy prostředí apod. 
 

Očekávané výstupy 
 porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad 
 zvládnout odloučení od rodičů na určitou dobu, být aktivní i bez jejich 

opory 
 zvládnout základy sebeobsluhy, hygieny a stolování 
 dodržovat dohodnutá pravidla 
 uplatňovat návyky v základních formách (zdravit, poděkovat, poprosit, 

rozloučit se, neskákat do řeči, uposlechnout pokyn) 
 zacházet šetrně s vlastními cizími pomůckami, hračkami, věcmi, 

knížkami atd. 
 začlenit se do třídy mezi své vrstevníky 
 zúčastnit se nabízených činností, komunikovat 
 zvládnout jemnou motoriku – zacházet s nástroji, výtvarným a 

přírodním materiálem 
 vyjadřovat samostatně myšlenky, nápady, pocity, formulovat otázky, 

slovně reagovat 
 být citlivý k přírodě, chránit ji 
 využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, všímat si, hovořit o 

prožitcích 
 zachycovat skutečnost ze svého okolí a vyjadřovat své představy 

pomocí různých výtvarných dovedností a technik, ale pohybem, 
rýmem, slovem atd. 

 osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které je dítěti 
blízké 
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Integrovaný blok - Pohádková zima 
 

Charakteristika bloku: 
Zimní blok je postaven na změně ročního období bohaté nejen na 
pozorování, pokusy a pohybové aktivity na sněhu, ale také na přípravě 
vystoupení na vánočních besídkách a přípravě předškolních dětí na zápis 
do základní školy. Pokračujeme v utváření pozitivního třídního klimatu, 
rozšiřujeme poznávání základní školy i blízkého okolí, seznamujeme děti 
s profesemi a řemesly a s novými manuálními dovednostmi. V lednovém 
období se zaměřujeme na poznání vlastního těla, na podporu zdraví a 
správné životosprávy spojené s otužováním, pomáháme se 
spoluvytvářením zdravého a bezpečného prostředí a vytváření dobré 
nálady v období čekání na jarní sluníčko. 

 
Dílčí cíle: 
 rozvoj pohybových dovedností 
 uvědomění si vlastního těla 
 osvojení si poznatků o těle a zdraví 
 rozvoj řečových a jazykových dovedností 
 rozvoj tvořivosti 
 rozvoj pozitivních citů dítěte 
 rozvoj estetického vnímání, cítění a prožívání 
 posilování prosocionálního chování 
 rozvoj kulturně estetických dovedností 
 rozvoj schopnosti přijímat základní hodnoty společenství 
 vytvoření si vztahu k tradicím a hodnotám společnosti 
 aktivně se podílet na společných akcích 
 osvojení dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností 

ke spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí 
 

Návrhy týdenních témat 
Čerti, Ptáci v zimě, Zvířátka v zimě, Oblečení, Karneval, Bacili, Vánoční 
těšení, Doba ledová, Škola volá atd. 

  
Nabídka činností 
 seznamování s vánočními zvyky a tradicemi 
 přednes, recitace, dramatizace a zpěv, hudebně pohybové činnosti 
 hry podporující tvořivost, představivost a fantazii 
 příprava programu na vánoční vystoupení pro rodiče 
 pečení vánočního cukroví 
 Mikulášská nadílka 
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 vánoční výzdoba vnitřních prostor MŠ i školní zahrady 
 vánoční nadílka     
 sezónní činnosti – hry se sněhem, bobování, klouzání, házení koulí, 

stavby ze sněhu, zimní škola v přírodě 
 činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí 
 příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů, nemocí, nezdravých 

návyků a závislostí 
 hudební a hudebně pohybové hry a činnost 
 poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů,  
 práce s knihou, obrazovým materiálem, interaktivní tabulí 
 estetické a tvůrčí aktivity 
 sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti, hudební a 

hudebně pohybové hry, výtvarné hry 
 pokusy a objevování, skupenství vody 

 
Očekávané výstupy 
 vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru, sladit pohyb se 

zpěvem, vyjadřovat své prožitky pomocí hudby a zpěvu 
 rozvíjet schopnosti žít ve společnosti lidí, přizpůsobit se společnému 

programu /prožívat vánoční atmosféru/ 
 aktivně si všímat, co se kolem děje, poznávat, že se může mnohému 

naučit, raduje se z toho, co dokáže 
 samostatně vyjadřovat své myšlenky, sdělení, slovně reagovat a vést 

smysluplný dialog 
 pojmenovat části těla, některé orgány 
 rozlišit, co prospívá zdraví a co mu škodí 
 projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, zachytit 

hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj 
 mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví 
 nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným 
 chápat prostorové pojmy, elementární časové pojmy (teď, dnes, 

včera, zítra, ráno, večer, jaro, léto, 
zima, rok) 

 bezpečná orientace v prostoru, 
orientace na ploše, pravá – levá 
orientace 
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Integrovaný blok - Pohádkové jaro 
 

Charakteristika bloku: 
Období jara je předurčeno k poznávání přírody z hlediska fauny i flory a s 
tím spojeným pozorováním na krátkých výletech do okolí. Lepší počasí 
dovoluje k rozvoji pohybových dovedností využít nejen vnitřní prostory 
mateřské školy, ale hlavně venkovní hřiště a atletický stadion, kde 
probíhají i akce školy. V čase velikonočních svátků dětem přibližujeme 
lidové zvyky a tradice a zlepšujeme jejich dovednosti při zdobení kraslic i 
jarní výzdobě školy. Pomáháme s jarním úklidem tříd, hřiště i okolí 
mateřské školy. Při besídkách ke Dni matek posilujeme jejich sebevědomí, 
prožívání a příjemný pocit z vlastních výkonů. Vystoupením pro seniory se 
snažíme podpořit potřebu vcítění, pomoci a ohleduplnosti ke starším a 
postiženým lidem. I těmito činnostmi rozvíjíme komunikaci, kooperaci a 
pocit sounáležitosti s naší společností. 
  
Dílčí cíle: 
 rozvoj psychické i fyzické zdatnosti  
 rozvoj užívání všech smyslů 
 rozvoj smyslového vnímání 
 posilovat přirozené poznávací city dítěte 
 zpřesňování vnímání 
 rozvoj pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení  
 rozvoj schopností vytvářet a rozvíjet citové vztahy k okolí 
 rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností 
 rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, přizpůsobit se, 

spolupracovat a spolupodílet se 
 osvojení dovedností potřebných k péči o okolí 
 vytvoření podvědomí vlastní sounáležitosti se světem 
 vážit se života ve všech formách 
 vytvořit pocit sounáležitosti s přírodou 
 umět využívat technické pomůcky k získávání nových znalostí o světě 

 
Návrhy týdenních témat 
Čarodějnice, Moje rodina, Můj domov, Moje město, Jaro, Velikonoce, 
Domácí zvířata, Mláďata, Příroda se probouzí, Hmyz, Voda, Kámen, 
Zahrádka, Muzikanti, atd. 

  
Nabídka činností 
 lokomoční pohybové činnosti - výlety, vycházky, pohybové hry, 

dovednosti s míčem 
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 estetické a tvůrčí aktivity  
 rytmizace a melodizace říkadel, instrumentální doprovod k písním, hra 

na tělo, uplatňování tanečních prvků, pohybové  vyjádření hudby, 
poslech, atd. 

 artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry,  
 jednoduché pracovní činnosti (zametání, zalévání, sázení, otírání listů, 

okopávání), 
 rej čarodějnic, oslava svátku maminek 
 experimentování, zkoumání, pokusy, pozorování lupou 
 smyslové hry, činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu 
 vycházky a výlety do přírody – přímé pozorování a zkoumání  
 hry a aktivity na téma dopravy, cvičení bezpečného chování 

v dopravních situacích 
 hry na zahradě s pískem, vodou, kameny 
 
Očekávané výstupy 
 vědomě zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou 

orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí 
 zvládat jemnou motoriku 
 zvládat jednoduché pracovní úkony 
 sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech 

utvořit jednoduchý rým 
 poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma 

porozumět slyšenému 
 zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité, hledat 

vzájemné souvislosti 
 prožívat radost z poznaného a zvládnutého 
 porozumět, že změny jsou samozřejmé a přirozené 
 osvojit si poznatky o okolním prostředí, které jsou pro dítě blízké, 

smysluplné a přínosné 
 mít povědomí o významu životního 

prostředí, pečovat o něj, starat se o 
rostliny, třídit odpad, všímat si změn 
v počasí i přírodě 

 zachycovat a vyjadřovat skutečnost 
i své představy – výtvarně /kreslit, 
malovat, modelovat, tvoření z 
papíru, z přírodnin i z netradičního 
materiálu/ 

 učit se ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku 
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Integrovaný blok - Pohádkové léto 
 

Charakteristika bloku: 
Na konci školního roku využíváme získaných znalostí a dovedností dětí 
k náročnějším činnostem, více času trávíme venku a tomu přizpůsobujeme 
většinu aktivit. Pro starší děti připravujeme každý rok školu v přírodě, pro 
ostatní děti polodenní výlet. Pěkné počasí využíváme i na akce pro celé 
rodiny a na zakončení školního roku pasováním prvňáčků. Předškolní děti 
jsou v tomto období vedeny k vyhledávání informací a práci s nimi a mají 
více prostoru pro svoje aktivity a spontánnost, v nichž využívají svou 
představivost a fantazii. Zapojují do nich i mladší kamarády a nenásilně je 
tím vychovávají k převzetí role pomocníků v dalším školním roce. Toto 
období využíváme k plánování a realizaci letních aktivit, k pohybovým 
aktivitám na dětském hřišti i k výuce plavání nebo alespoň otužování a 
sprchování. Prázdninový provoz je obdobím volnějšího režimu s využitím 
zájmových aktivit dětí a se začleněním dětí z jiných mateřských škol 
přijatých na dobu určitou a vytvořením pohodového prostředí ve 
změněném kolektivu.  

 
Dílčí cíle: 
 rozvoj psychické i fyzické zdatnosti při venkovních aktivitách  
 osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečnosti a 

osobní pohody  
 rozvoj dětské pozornosti, paměti, představivosti a fantazie 
 rozvoj tvořivosti 
 osvojení dovedností předcházejících čtení a psaní 
 vytváření základů pro práci s informacemi 
 získání schopností řídit své chování vůlí 
 rozvoj sebedůvěry 
 ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s jinými dětmi a 

dospělými 
 vytvoření povědomí o mezilidských a morálních hodnotách 
 multikulturní výchova 
 rozvoj schopnosti přizpůsobovat se přirozenému vývoji a běžným 

změnám 
 osvojování si poznatků o světě a životě užitečných pro elementární 

povědomí o přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich 
rozmanitosti, vývoji a proměnách 
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Návrhy týdenních témat 
Svátek dětí, Doprava, Povolání, Z pohádky do pohádky, Letem světem, 
Hurá na prázdniny, Výlety, atd. 

  
Nabídka činností 
 činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho části 
 smyslové a psychomotorické hry 
 příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí 
 komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv 
 samostatný slovní projev na určité téma, užívání gest 
 vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co shlédlo 
 spontánní hry, výlety do okolí (do přírody, návštěvy dětských kulturních 

akcí…) 
 společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření 
 kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách 
 besídky, dramatizace, hudební vystoupení 
 
Očekávané výstupy 
 zachovávat správné držení těla 
 vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů 
 vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej 

podle pokynu 
 pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 
 vést rozhovor 
 domluvit se slovy i gesty 
 učit se nová slova a aktivně je používat 
 prožívat radost ze zvládnutého a poznaného 
 uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky 
 prožívat a projevovat, co cítí, zachytit a vyjádřit své prožitky 
 zachytit a vyjádřit své prožitky 
 uvědomovat si nebezpečí, se 

kterým se může ve svém okolí 
setkat a mít povědomí o tom, jak 
se chránit a kde v případě potřeby 
hledat pomoc 
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5.6 Nadstandartní aktivity mateřské školy 
 

Naše mateřská škola se snaží připravovat všem dětem pestrou a 
vyváženou nabídku činností po celý den. Nespícím dětem nebo dětem 
nadaným však nabízí navíc rozvíjející aktivity formou nadstandartních 
aktivit v rámci vzdělávání nebo jako mimoškolní aktivity Spolku rodičů a 
přátel ZŠ. Tyto činnosti jsou určeny většinou pro děti předškolní, pohybové 
kroužky pak slouží i mladším dětem, keramické kroužky mají možnost 
navštěvovat i rodiče se svými dětmi nebo večer samostatně. 
 
Nabídka rozšířených činností v rámci vzdělávání 

 výuka hry na flétnu  
 keramika 
 výtvarka   
 pohybové hry  
 výuka angličtiny hrou během dne 
 výuka plavání  
 výuka lyžování 

Nabídka mimoškolních aktivit v rámci Spolku rodičů a přátel ZŠ 
 keramický kroužek pro rodiče a děti  
 keramický kroužek pro dospělé   

 florbal  
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Plány nadstandardních aktivit 
 

VÝTVARNÉ AKTIVITY 
 

Popis: 
Výtvarné činnosti nad rámec výuky jsou určeny pro předškolní děti, které 
projevují zájem o výtvarnou práci a sami vyhledávají různé výtvarné 
činnosti. Je jim tu dán prostor k procvičení jejich dovedností rozšířenou 
nabídkou náročnějších výtvarných technik v menší skupině a v delším 
čase. Nespící děti v keramické dílně pod vedením paní učitelky z 1. třídy, 
která absolvovala různá školení v tomto oboru, se seznamují s novým 
materiálem a technikami a rozšiřují si svoje dovednosti. Díla dětí jsou 
vystavována na nástěnkách školy a slouží k prezentaci školy na výtvarných 
výstavách. 
 

Cíle: 
 rozvoj tvůrčí fantazie dětí 
 rozvoj jemné motoriky, zručnosti a obratnosti 
 rozvoj prostorové orientace 
 rozvoj schopnosti spolupracovat 
 rozvoj estetického vnímání a cítění 
 procvičení koordinace ruky a oka 
 učit děti zacházet s nástroji a výtvarným a grafickým materiálem 
 učit děti sebeobslužným dovednostem a péči o pořádek a čistotu 
 učit děti postupovat podle pokynů a instrukcí 
 vést k přemýšlení, úvahám a vysvětlení 
 seznamovat děti s novými materiály a jejich vlastnostmi 
 zpřesňovat smyslové vnímání dětí, učit je všímat si detailů 
 vyjadřovat pocity, dojmy a prožitky 
 posilovat přirozené poznávací city (zvídavost, zájem, radost z objevování) 
 nebát se experimentovat 
 naučit děti využívat velké plochy papíru  

 

Obsah: 
 klasická kresba a malba /tuže, tempery, pastely, křídy, bretony, atd./ 
 práce s různým materiálem /papír různého druhu, textil, odpadový 

materiál, přírodniny, netradiční materiál, atd/ 
 vyzkoušení netradičních technik /např. zapouštění barev, koláž, 

kolorovaná kresba, tisk, frotáž, ruční papír, ubrousková technika/ 
 stříhání a lepení 
 trhání, mačkání a skládání papíru 
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KERAMICKÉ AKTIVITY 
 

Popis: 
Práce s keramickou hlínou je aktivita určena pro nespící předškolní děti ze 
všech tříd, které projevují zájem o modelování. Pod vedením učitelky, 
která absolvovala kurz tvoření z keramické hlíny, se děti seznamují s tímto 
netradičním materiálem. V keramické dílně v menší skupině děti tvoří 
jednoduché výrobky z hlíny a seznamují se s technikou glazování. Hotové 
výrobky jsou vystaveny v mateřské škole a potom si je děti odnášejí domů. 
Některé výrobky slouží k prezentaci školy. 
 

Cíle: 

 rozvoj tvůrčí fantazie dětí 
 rozvoj jemné motoriky, zručnosti a obratnosti 
 rozvoj prostorové orientace 
 rozvoj schopnosti spolupracovat 
 rozvoj estetického vnímání a cítění 
 procvičení koordinace ruky a oka 
 učit děti zacházet s nástroji a netradičním materiálem 
 učit děti sebeobslužným dovednostem a péči o pořádek a čistotu 
 učit děti postupovat podle pokynů a instrukcí 
 vést k přemýšlení, úvahám a vysvětlení 

 zpřesňovat smyslové vnímání dětí, učit je všímat si detailů 
 vyjadřovat pocity, dojmy a prožitky 
 posilovat přirozené poznávací city (zvídavost, zájem, radost z objevování) 
 nebát se experimentovat 

 
Obsah: 

 seznámení s keramickou hlínou a jejími vlastnostmi 
 seznámení s technikou práce s hlínou a šlikrem 
 ukázka výrobků 
 zpracování hlíny 

 tvarování a vyvalování hlíny 
 tvoření hádků a kuliček 
 vykrajování z hlíny 
 obtiskování předmětů a přírodnin do hlíny 
 tvoření z hádků 
 glazování a vyprašování výrobků 
 výstava výrobků 
 kombinace hlíny s jinými materiály – korálky, drát, papír 
 tvorba dle vlastního návrh 
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VÝUKA HRY NA FLÉTNU 
 

Popis: 
Hru na flétnu vyučují vyškolené učitelky děti, které projeví zájem a 
základní dovednosti se souhlasem rodičů. Výuka probíhá při ranních nebo 
odpoledních činnostech volným stylem dle zájmu dětí. Učitelka děti 
seznámí s technikou hry na flétnu, notami a jednoduchými písněmi. Děti 
procvičují své dovednosti doma s rodiči a s učitelkou je opakují. Učitelka 
děti motivuje a dohlíží na správnou techniku hry na flétnu. Děti předvádějí 
své nové hudební dovednosti na besídkách pro rodiče. 
Výuka probíhá podle not I. Hlavaté Hrátky s písničkou, flétnou a 
pastelkami. 
 

Cíle: 
 rozvoj hudebních schopností dětí 
 rozvoj jemné motoriky, zručnosti a obratnosti 
 rozvoj paměti a pozornosti 
 rozvoj schopnosti spolupracovat 
 rozvoj estetického vnímání a cítění 
 procvičení koordinace ruky a oka 
 učit děti postupovat podle pokynů a instrukcí 
 zpřesňovat smyslové vnímání dětí, učit je všímat si detailů 

 vyjadřovat pocity, dojmy a prožitky 
 posilovat přirozené poznávací city (zvídavost, zájem, radost z objevování) 
 záměrné pozorování, všímání a postřeh 
 zpřesňovat smyslové vnímání 

  
 

Obsah: 
 seznámení s hudebním nástrojem – zobcovou flétnou 
 seznámení s technikou hry na zobcovou flétnu 
 seznámení s notami a hrou podle nich 

 dechová cvičení 
 rytmická cvičení 
 hra dvoutónových říkadel 
 hra jednoduchých dětských písní 
 vystoupení na besídce 
 hra na flétnu se zpěvem a s doprovodem klavíru 
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POHYBOVÉ HRY 
 

Popis: 
V naší mateřské škole upřednostňujeme pohybové aktivity dětí před 
sedavými. Pro nespící děti jsou připraveny pohybové aktivity, při kterých 
zlepšují svoje pohybové dovednosti, motoriku, koordinaci, vytrvalost, 
obratnost i zručnost. Získávají tak nové pohybové dovednosti, na které 
mohou navázat při dalších sportovních aktivitách. Děti se zároveň učí 
reagovat na pokyny, spolupracovat v týmových hrách a dodržovat 
pravidla. Aktivita končí relaxací. Důraz klademe i na prožitek a radost 
z pohybu. 
 

Cíle: 
 rozvoj pohybových dovedností 
 rozvoj jemné a hrubé motoriky 
 rozvoj síly, zdatnosti, zručnosti, vytrvalosti a obratnosti 
 cvičení rovnováhy 
 rozvoj smyslu pro rytmus 
 rozvoj prostorové orientace 
 rozvoj schopnosti spolupracovat 
 rozvoj sebeovládání a samostatnosti  

 

Obsah: 
 dechová cvičení 
 zahřátí organismu 
 průpravné cviky 
 cvičení s náčiním 
 cvičení ve dvojicích 
 cvičení na nářadí 
 pohybové hry s náčiním i bez náčiní 
 honičky 
 silové hry 

 vytrvalostní hry 
 strečink 
 relaxace 
 prvky jógy 
 házení, chytání a kutálení míče, míčové hry 
 procvičení chůze, běhu, poskoků, lezení,  
 překonávání překážek 
 hry s padákem 
 cvičení venku 
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5.7 Pohádkové akce 
 

Mateřská škola Pohádka často pořádá akce nad rámec běžné výchovy a 
vzdělávání. Při nich se snaží nejenom prezentovat svou práci na veřejnosti, 
ale hlavně připravit pro děti nevšední zážitky a ukázat jim aktivní vyplnění 
volného času. Při těchto akcích využíváme často spolupráci s rodiči, kteří 
nám pomáhají nejenom s organizací a občerstvením, ale hlavně věnují 
svůj vzácný čas společným činnostem se svými dětmi. Každoročně 
připravujeme akce přímo „pohádkové“ jako jsou Čertoviny, Bubákoviny, 
Čarodějnice a Karneval.  Na besídkách se rodiče dvakrát ročně mohou 
přesvědčit, co všechno se děti naučily a při pohádkových tvořeních si 
prověří i svoje dovednosti. Na konci roku se s prvňáčkama loučíme při 
jejich pasování. 
 

další aktivity 
o divadelní představení 
o návštěvy ZŠ 
o návštěvy knihoven 
o návštěvy muzea 
o návštěvy hudebního ateliéru 
o naučné stezky  
o výlety do blízkého okolí 
o školní výlety 
o exkurze 
o škola v přírodě 
o vystoupení pro seniory 
o návštěva přírodovědného centra 
o atd. 
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6. Evaluační systém 
 
6.1 Systém evaluace a hodnocení v rámci MŠ 
 

Evaluační systém nastavuje vyhodnocování jako průběžný proces ke 
zkvalitnění, má stanovené oblasti a techniky vyhodnocování. Má časový 
plán a stanovuje odpovědnost zúčastněných. Součástí je sledování 
vzdělávacích pokroků dětí. 
 
Vnější evaluace 

 názory rodičů 
 názory vedení a učitelů základní školy 
 Pedagogicko psychologická poradna 
 zřizovatel  
 Krajský úřad 
 Česká školní inspekce 
 Hygienická stanice 

 
Evaluace na úrovni školy – vypracovává vedoucí učitelka 

 Hodnocení mateřské školy   k 31.8. 
 Hospitace učitelů     dle plánu hospitací 
 Kontrola práce personálu    dle potřeby 
 Hodnocení ŠVP a TVP     k 31.8. 
 Hodnocení učitelů dle autoevaluace   k 31.8. 
 Hodnocení spolupráce ZŠ a MŠ   k 31.8. 

 
Evaluace na úrovni třídy – vypracovávají učitelky na třídách 

 Diagnostika třídy      k 30.9. 
 Hodnocení TVP      k 31.8. 
 Sebereflexe učitelů     k 31.8. 
 Evaluace školního roku     k 31.8. 

 Evaluace výchovy a vzdělávání na třídách k 31.8. 
 Hodnocení naplňování cílů v tématech po skončení bloku 

 
Hodnocení dětí – vypracovávají učitelky na třídách 

 Diagnostika dítěte      k 30.1. a k 30.6. 
Cílem hodnocení dítěte je zjištění pokroku, kterého dítě dosáhlo, 
určení jeho silných a slabých stránek a stanovení dalších možností, 
které budou směrovat k rozvoji jeho osobnosti. 
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6.2 Nástroje hodnocení 
 

 Hospitační a kontrolní činnost vedení školy 
 Rozhovory s učiteli a personálem školy 
 Sebereflexe učitelů 
 Evaluace plnění výchovných cílů  
 Dotazníky 
 Rozhovory se zákonnými zástupci dětí 
 Analýza školní dokumentace 
 Analýza práce dětí 
 Prohlídka prostor a vybavení školy 

 Závěry kontrolní činnosti ČŠI a zřizovatele 
 Zápisy z pedagogických a provozních rad 
 Finanční vypořádání dotací, vyúčtování a použití dalších prostředků 
 Rozbor hospodaření a ukazatele nákladovosti 
 Výsledky inventarizace majetku 

 
 
6.3 Hospitační a kontrolní činnost 
 

Vedoucí učitelka průběžně kontroluje prostředí mateřské školy a proces 
vzdělávání. Výsledky zaznamenává a projednává na pedagogických a 
provozních poradách. 
Hospitační činnost vedoucí učitelka provádí dle plánu každý měsíc a dle 
aktuální potřeby při nejrůznějších aktivitách. Výsledek zapisuje a 
projednává s učitelkou. Nedostatky jsou projednány a napraveny, zápis je 
předán řediteli školy.   
Na spokojenost s provozem školy jsou při 
náhodných setkáních a plánovaných 
schůzkách dotazováni i rodiče dětí, jejich 
názory chceme zjistit i formou dotazníku.  
Všechny zjištěné skutečnosti budou sloužit 
jako zpětná vazba pro zlepšení práce celé 
mateřské školy.   
Plán kontrol a hospitací je upřesněn 
v aktuálním Ročním plánu. 
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6.4 Pedagogické porady 
 

 probíhají počátkem každého měsíce dle aktuální situace 
 obsahem porad je řešení otázek a problémů řízení, organizace dne, 

vzdělávací práce a provozu školy  
 vychází z plánování školy, z kontrolní činnosti a navrhuje realizaci 

následných opatření  
 všichni pracovníci mají možnost vyjádřit se k diskutovaným otázkám a 

podílet se na řešení a rozhodování 
 podrobný rozpis porad v Ročním plánu 
 zápis z porad je archivován 
 
Provozní porady 
 řešení provozních a stravovacích problémů probíhá dle potřeby 
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7. Spolupráce s dalšími institucemi  

7.1 Spolupráce se ZŠ, zřizovatelem a dalšími institucemi 
 

Mateřská škola spolupracuje nejvíce se základní školou Mandysova, jejíž 
je součástí. Spolupráce probíhá mezi vedením školy, učiteli, provozními 
pracovníky i mezi dětmi a žáky. Pořádají společné akce, výstavy, školení, 
přednášky i vystoupení. Navštěvují se na třídách a vzájemně si pomáhají 
Další spolupráce probíhá především se zřizovatelem, s Královehradeckým 
krajským úřadem, s ČŠI, s Pedagogicko psychologickou poradnou a 
s dalšími mateřskými školami. Mateřská škola Pohádka je otevřena pro 
širokou veřejnost a snaží se o dobrou prezentaci své práce. 
 

 Školská rada 
 SPC a PPP 
 TJ Sokol Třebeš  
 PdF UHK 
 střední pedagogické školy 
 Městská knihovna a Hudební knihovna 
 střediska pro další vzdělávání NIDV, CVKHK 
 Policie České republiky  
 Hasiči HK  

 Červený kříž 
 Divadlo Drak 
 Lesy ČR 
 Dům s pečovatelskou službou Harmonie  
 ZUŠ Habrmanova, Na Střezině, sbory Boni pueri, Jitro 
 ZŠ Štefcova /výuka plavání/ 
 atd. 
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7.2 Spolupráce s UHK 
 

Od 1.9.2008 se mateřská škola Pohádka stala Fakultní mateřskou školou 
Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. 
 

Studentkám nabízíme: 
• seznámení s koncepcí a dokumenty školy 
• seznámení s prostředím školy a s organizací činností 
• ukázku běžného i nevšedního provozu mateřské školy 
• možnost pozorování dětí předškolního věku 
• možnost pozorování komunikace s rodiči 
• možnost vyzkoušet si teoretické znalosti v praxi 
• možnost vyzkoušet nové metody, přístupy i techniky 
• možnost zapůjčení odborných knih a časopisů 
• konzultace nad výchovně vzdělávacím programem  
• pomoc s plánováním denních příprav 
• seznámení s pomůckami pro děti předškolního věku 
 
Od spolupráce očekáváme: 
• nové tvořivé nápady pro zpestření programu mateřské školy 
• informace o nových přístupech ve vzdělávání 
• spolupráci studentek s učitelkou i vedením školy 
• pomoc s organizací akcí školy 
• připomínky k provozu školy z vnějšího úhlu pohledu 
 
Mateřská škola je otevřena i studentkám dalších vzdělávacích zařízení 
ukázkami prostor školy, výchovně vzdělávací činnosti i možností praxe. 
Prostory školy i aktivity dětí využívá i centrum pro další vzdělávání učitelů 
při svých programech týkající se předškolního vzdělávání. 
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8. Prezentace školy 
 

Nejlepším propagačním prostředkem mateřské školy je vlastní kvalitní 
práce s dětmi a aktivity pro rodiny, které dlouhodobě vytvářejí dobrou 
pověst školy. 

 účast na výtvarných soutěží vyhlašovaných různými institucemi.  
 vystoupení dětí s drobnými programy na různých akcích 
 prezentace akcí v regionálním tisku 
 aktualizace vlastních webových stránek 
 zakládání třídních fotoalb 
 vydávání časopisu Pohádkoviny 
 přispívání do časopisů a denního tisku 
 spolupráce s médii 
 organizace akcí pro veřejnost 
 vydávání propagačního letáku mateřské školy 

 
 
Vydávání časopisu Pohádkoviny 
 

Časopis vydávaný nepravidelně každé 
dva měsíce slouží k informování rodičů 
o provozu, akcích a tématech výchovné 
práce. Do časopisu přispívají všechny 
učitelky a děti svými obrázky. Ke 
spolupráci vyzýváme i rodiče, protože 
zde mají možnost vyslovit své názory a 
podněty. 
 
 
Webové stránky MŠ Pohádka  
www.ms-pohadka.cz  
 

Na tvorbě webových stránek mateřské 
školy spolupracuje kolektiv pracovníků 
mateřské školy s rodiči. Snažíme se i 
touto formou přiblížit veřejnosti život 
Mateřské školy Pohádka a aktuálně 
informovat o změnách a akcích. 
Uveřejněné jsou zde i fotky z akcí a 
dokumenty školy.  
 

http://www.ms-pohadka.cz/


 

51 

 

 

Letáček MŠ Pohádka  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
dne 29.8.2017    vypracovala ved. uč. MŠ Jitka Mařáčková
  


