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„Hrajeme si, objevujeme, neustále rosteme" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ŠVP je zpracován v souladu s RVP PV 

 Platnost dokumentu je od 1.9.2019 
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„ Tak jako z malého stromečku vyroste velký strom, 

tak z malého dítěte vyroste dospělý člověk. 

K tomu však oba potřebují pomoc a láskyplnou péči. " 
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 
 
 
 
 
 
Název školy:  Mateřská škola Zlín, Budovatelská 4819, příspěvková organizace 760 01 Zlín 
 
IČ:   71007270 
 
IZO:   103 191 127 
 
Statutární zástupce: Bc. Marek Havelka 
 
 
 
Kontakt:                      577 142 246, 777 142 246 
e-mail:                         msbudov@seznam.cz  
www stránky:              www.msbudovatelska.cz 
 
 
 
Zřizovatel:  Statutární město Zlín 

Náměstí Míru 12, 760 01 Zlín 
 
Zařazení do sítě škol: 27.7.2003 
 
 
 
ŠVP PV byl projednán na pedagogické radě dne 26.8.2019 
 
Platnost:  od 1.9.2019 
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CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

 

Mateřská škola Zlín Budovatelská je zasazena v klidné části sídliště Jižní svahy ve Zlíně. Svůj 
provoz zahájila v roce 1989, kdy byla její stavba dokončena a zkolaudována. Dvě patrové budovy 
panelového typu jsou umístěny v rozlehlé, modernizované zahradě s dostatkem vzrostlé zeleně. 
Součástí zahrady jsou tři velká pískoviště, zahradní domek a řada dřevěných herních prvků - 
skluzavka, průlezky, houpačky, lavičky apod. Mateřská škola je pětitřídní s kapacitou 140 dětí a je 
umístěna ve dvou sousedících budovách. V hlavní budově se nachází tři třídy a školní jídelna. V 
sousední budově, v jejímž přízemí sídlí jesle, se nacházejí další dvě třídy MŠ. Všechny třídy jsou 
prostorné a prosluněné, členěné na třídu a samostatnou hernu, s vlastním sociálním zázemím a 
šatnami. Škola je rodiči je vyhledávána pro kvalitní profesionální práci všech zaměstnanců školy. 

 

 

PODMÍNKY A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Věcné vybavení 
 

Hlavní budova naší školy je jednopatrová a nemá bezbariérový přístup, stejně jako sousední 
budova jeslí, kde se v patře nacházejí dvě třídy mateřské školy. Již několik let prochází mateřská 
škola postupnými rekonstrukcemi - kompletní zateplení budovy, výměna oken, rekonstrukce šaten 
zaměstnanců, školní jídelny, vstupního schodiště hlavní budovy apod. Další rekonstrukce jsou pak 
naplánovány i v nadcházejícím období. Mateřská škola je osobitá svými prostornými třídami a 
hernami. Dětský nábytek i ostatní vybavení vyhovuje všem požadavkům a splňuje hygienické 
normy. Vybavení tříd hračkami, pomůckami, náčiním a doplňky odpovídá počtu dětí i jejich věku. 
Pomůcky i hračky jsou pravidelně udržovány a obměňovány. Podstatná část hraček i učebních 
pomůcek je umístěna tak, aby si je děti mohly samostatně brát. Děti se podílejí vlastními výtvory a 
výrobky na výzdobě interiéru budovy. Pečujeme o to, aby prostředí bylo světlé, jednoduše 
zařízené s možností tvořivé obměny dle ročního období. Prostředí máme upraveno tak, aby si 
práce dětí mohli prohlédnout i jejich rodiče. Každé dítě má v šatně svoje místo na oblečení a obuv. 
 
 
Životospráva 
 
Celodenní stravování připravujeme pro děti v kuchyni v hlavní budově školy. Do dvou tříd v 
sousední budově hotovou stravu během dne zavážíme v pravidelných intervalech. Klademe důraz 
na zdravou, plnohodnotnou a vyváženou stravu dětí. Sledujeme trendy zdravé výživy, které 
využíváme při sestavování jídelníčku tak, aby byl pestrý, nutričně vyvážený a pokrmy dětem 
chutnaly. Přitom hlídáme doporučenou spotřebu jednotlivých surovin stanovených spotřebním 
košem. Denně podáváme dětem dostatek čerstvé sezónní zeleniny a ovoce. Při přípravě pokrmů 
věnujeme velkou pozornost dodržování zdravých technologických postupů. Mezi jednotlivým 
podáváním pokrmů dodržujeme doporučené časové intervaly. 
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Při stolování ve třídě dbáme na příjemnou atmosféru a celkovou náladu. Děti do jídla nenutíme, 
pouze k jídlu příznivou atmosférou podněcujeme. Vedeme děti k samostatnosti při stolování.  
V průběhu celého dne mají děti ve třídě stále k dispozici dostatek tekutin. 
 
V denním programu činností respektujeme doporučenou délku pobytu venku. Kromě dopoledního 
pobytu dětí na školní zahradě umožňujeme dětem za příznivého počasí také odpolední pobyt na 
čerstvém vzduchu. V poledním klidu nenutíme děti ke spánku, ale vedeme děti ke klidu a 
odpočinku na lůžku. Učitelky samy děti motivují a poskytují jim svým přístupem vlastní vzor ke 
zdravému životnímu stylu. 
Psychosociální podmínky 
 
Rovnocenné postavení všech dětí v naší škole je pro nás zásadní. Žádné dítě není ve třídě 
upřednostňováno před druhými či naopak, děti a jejich práva plně respektujeme. Paní učitelky 
dětem naslouchají, jsou vstřícné, empatické, rozvíjejí každodenní komunikaci s dítětem. 
Vyloučena je manipulace s dítětem či nátlak, násilí, přílišná organizovanost, negativní slovní 
komentáře apod. Paní učitelky tak nenásilně ovlivňují prosociální vztahy (prevence šikany). 
Naopak ve vztazích mezi dětmi i dospělými je podporována vzájemná důvěra, tolerance, 
ohleduplnost a zdvořilost, solidarita, vzájemná pomoc a podpora. Dospělí se chovají přirozeně a 
autenticky. Děti jsou vedeny ke kamarádství, spolupráci a hezkým vztahům mezi sebou. 
Přejeme si, aby do školy chodily rády. Uplatňujeme pedagogický styl s nabídkou, který počítá s 
aktivní spoluúčastí a samotným rozhodováním dítěte. 
 
 
Organizace chodu MŠ 
 

Chod naší školy je zakotven ve školním řádu MŠ. V každé třídě pracují dvě paní učitelky, které 
se střídají v ranních a odpoledních směnách. Stanovený limit 28 dětí ve třídě nepřekračujeme. 
Denní řád je dostatečně pružný, reaguje na individuální možnosti dětí, stejně jako na změny v 
provozu školy. Důraz klademe na pohybové aktivity dětí. Řízené pohybové aktivity denně 
zařazujeme v rámci ranního kruhu. Dostatečný prostor je ponechán volné hře a individuálním 
činnostem. Děti mají možnost činnost přerušit a následně v ní pokračovat. Mohou pracovat 
svým tempem, jsou vedeny k experimentování - volnému tvoření s materiálem, motivovány jsou 
také k dokončení činnosti. 
 
 
 
 
Denní program mateřské školy 
 
06:30 – 08:00 hod. příchod dětí, přivítání, ranní činnosti, spontánní hry a aktivity dětí, dopolední 

svačina 
08:00 – 09:20 hod. komunitní kruh, spontánní a řízené činnosti, pohybové  
09:20 – 09:30 hod. hygiena, dopolední svačinka 
09:30 – 11:15 hod. příprava na pobyt venku, pobyt venku se spontánní pohybovou aktivitou, 

vycházky 
11:30 – 12:00 hod. oběd, hygiena 
12:15 – 14:00 hod. odpolední odpočinek s pohádkou 
14:15 – 16:30 hod.  odpolední svačina, individuální a skupinové činnosti, spontánní hry, odchod 

dětí domů 
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Vnitřní režim školy 
 
Provozní doba školy je pondělí - pátek denně od 06:30 do 16:30 hod. 
Omlouvání dětí je možno do 07:30 hod. na telefonních číslech do tříd: 
  
1. třída – MYŠIČKY 777 970 956 
2. třída – BERUŠKY 777 970 930 
3. třída – JEŽEČCI 777 970 944 
4. třída – MOTÝLCI 736 169 230 
5. třída – VČELKY 777 970 920 
  
Z bezpečnostních důvodů se budova školy zamyká v 08.00 hod., po obědě ve 12:15 hod. 
 
  
 
 
 
Bezpečnostní podmínky 
 
Všichni zaměstnanci školy jsou pravidelně proškolováni v oblasti BOZP. Počet dětí při pobytu 
venku, s výjimkou pobytu na školní zahradě, nepřesáhne počet 20 dětí na jednu učitelku.  
 
 
 
 
 
Řízení mateřské školy 
 
Řízení a vedení mateřské školy vychází z obecně platných zákonů a předpisů. Základním 
dokumentem organizace školy je organizační řád, pracovní náplně a další směrnice, které 
vymezují jasná pravidla a kompetence všech zaměstnanců. Klademe důraz na týmovou práci, 
vzájemnou spolupráci a otevřenost. Snažíme se vytvářet prostředí důvěry a přátelství. Ředitel 
vytváří prostor pro spoluúčast na řízení, názory a návrhy každého zaměstnance jsou přijímány a 
respektovány. Všichni pracovníci se podílejí na vytváření dobrého jména a image školy. Plánování 
pedagogické práce na pedagogických radách je funkční, využíváme předchozí analýzu práce a 
zpětnou vazbu. Pedagogové zpracovávají na základě ŠVP vlastní třídní vzdělávací program, 
vedou dokumentaci třídy, připravují vzdělávací nabídku a hodnotí pracovní výsledky třídy, dětí i 
své vlastní. Ředitel školy vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, pozitivně je motivuje a podporuje 
jejich vzájemnou spolupráci. Metodická práce ředitele školy je zaměřena především na plánování a 
organizaci výchovně vzdělávacích činností, na sledování kvality práce učitelů, zda je předškolní 
vzdělávání v souladu s pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a v souladu s ŠVP a RVP 
PV. Pravidelně je prováděna kontrolní a hospitační činnost. Kontrola provozních pracovnic probíhá 
neformálním způsobem při každodenním osobním kontaktu a řešení konkrétních provozních 
záležitostí. 
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Personální zajištění 
  

Třídy:       O děti pečují tyto učitelé: 
  
 1. třída Myšičky     Kateřina Češková 

děti 3-4 leté      Bc. Veronika Hrázská 
 

2. třída Berušky     Jitka Rychlíková 
děti 4-5 leté      Bc. Marek Havelka 

 
3. třída Ježečci     Jitka Šťastná 
děti 5-6 leté      Bc. Nikola Gavendová 
                                                                                 Ing. Zdeňka Čejková - AP 

           
           4. třída Motýlci     Jana Redlová 

děti 4-5 leté      Bc. Daniela Janoušková 
     

  5. třída Včelky     Jarmila Hubíková 
děti 5-6 leté      Bc.Veronika Šmídová 

 
 

O čistotu se starají: 
 

Rotreklová Lenka  
Radičová Zuzana 
Pfeffrová Eva 
 

 

O zdravé stravování dbají: 
 

Jitka Hellingerová Garlíková - vedoucí stravování  
Šestáková Jana 
Jirušová Věra 
Miklová Marie 
 

Účetní: 
 

Jarmila Ondrušková 

 

Pedagogický sbor pracuje jako tým, svoji práci plánuje a následně vyhodnocuje. Profesní 
kvalifikace všech zaměstnanců školy odpovídá daným požadavkům. Rozvržení přímé vzdělávací 
práce je účelně stanoveno tak, aby umožňovalo společné působení učitelek na třídě při náročnější 
organizaci činností ve třídách, dále pak při exponovaných činnostech, jako je pobyt venku, polední 
stolování a příprava na odpočinek. Ředitel školy vytváří podmínky pro profesionalizaci pracovního 
týmu. Pedagogové se včetně ředitele aktivně účastní vzdělávacích akcí dle plánu dalšího 
vzdělávání. Stejnou měrou se celý tým také sebevzdělává. Učitelé vystupují profesionálně a úzce 
spolupracují s příslušnými odborníky v rámci práce s dětmi se SVP. 

 

Celkový počet zaměstnanců: 20 
Z toho pedagogických zaměstnanců: 11 
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Spolupráce s rodiči 

 

Rodiče našich dětí jsou našimi rovnocennými partnery ve výchově, mají možnost podílet se na 
dění naší školy, účastnit se různých akcí či slavností, scházet se a diskutovat o otázkách výchovy 
a vzdělávání. Nabízíme rodičům možnost pracovat ve prospěch školy, účastnit se řešení 
problémů, pomáhat s přípravou akcí a slavností. Učitelé v každodenním kontaktu pravidelně 
informují rodiče o dítěti, o jeho individuálních pokrocích a pomáhají rodičům případnou radou v 
otázkách výchovy a vzdělávání (individuální rozhovory, schůzky s rodiči atd.). Učitelé a všichni 
zaměstnanci školy chrání soukromí rodiny, učitelé s rodiči jednají taktně a ohleduplně, chrání 
důvěrné informace. Spolupráce s rodinou dítěte a vzájemná pomoc je pro nás zásadní. Každé dítě 
má právo na vlastní vývoj a životní cestu, respektujeme zvyklosti dítěte i jeho rodiny a snažíme se 
vyjít vstříc potřebám dítěte a požadavkům rodičů. 
 

 

Spolupráce s dalšími institucemi 

 

Statutární město Zlín 
Krajský úřad Zlínského kraje 

 
UTB Zlín, Fakulta humanitních studií - učitelství pro mateřské školy - praxe Střední škola 
pedagogická a sociální Zlín, s.r.o. - praxe Střední pedagogická škola Kroměříž - praxe 

 
16. a 17. Základní škola Zlín 
Základní umělecká škola Zlín, Jižní svahy 

Krajská knihovna F.Bartoše Zlín, Jižní svahy 
 
Astra Zlín 

Dětské centrum Vlnka, Zlín 
Hala stolního tenisu, Zlín 
 

Pedagogicko-psychologická poradna Zlín Speciálně pedagogické centrum Lazy, Zlín Dětské 
centrum Zlín Rehabilitační stacionář Nivy, Zlín 
 
 
Podmínky přijímání dětí do mateřské školy 
 
Děti jsou do školy přijímány na základě žádosti o přijetí dítěte v rámci přijímacího řízení, které se 
koná zpravidla začátkem května, a to po dohodě se zřizovatelem školy. Rodiče vyplní 
elektronickou přihlášku na webových stránkách zřizovatele a v tištěné verzi dokument předají 
vedení školy. Součástí je také potvrzení lékaře o povinném očkování dítěte. O přijetí dítěte 
rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení při splnění předem stanovených kritérií, která jsou 
uveřejněna na webu školy v době přijímacího řízení. Přednostně jsou přijímány děti, které 
nastupují k povinnému předškolnímu vzdělávání v MŠ před zahájením školní docházky. 
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Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 
 
Dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami je dítě, které k naplnění svých vzdělávacích 
možností nebo uplatnění a užívání svých práv potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. 
 
Tyto děti mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření z výčtu uvedeného v §16 
školského zákona. Podpůrná opatření realizuje mateřská škola. 
 
Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do 5 stupňů. 
Podpůrná opatření 1. stupně uplatňuje MŠ i bez doporučení školského poradenského zařízení 
(dále ŠPZ) na základě plánu pedagogické podpory (dále PLPP). Podpůrná opatření 2. -5. stupně 
lze uplatnit pouze s doporučením ŠPZ. 
 
Začlenění podpůrných opatření do jednotlivých stupňů stanoví příloha č.l vyhlášky č. 27/2016. 
 
Stanovené rámcové cíle i očekávané výstupy ŠVP jsou pro všechny děti společné. Při plánování a 
realizaci vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními má pedagog na zřeteli fakt, že se 
děti ve svých individuálních vzdělávacích potřebách a možnostech liší. 
Účelem podpory vzdělávání těchto dětí je plné zapojení a maximální využití vzdělávacího 
potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti a schopnosti. 
 
Při vzdělávání dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami zahrnuje učitelka do svých 
vzdělávacích strategií podpůrná opatření. 
 
Rozvoj osobnosti dítěte s přiznanými podpůrnými opatřeními závisí na citlivosti a přiměřenosti 
působení okolí mnohem více, než je tomu u dítěte, které není ve svých možnostech primárně 
omezeno. 
 
Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami spolupracuje učitelka úzce s rodiči a 
dalšími odborníky, využívá služby ŠPZ. 
 
 
 
 
 
Pravidla pro zpracování, hodnocení a aktualizaci  IVP 

 
Individuální vzdělávací plán:  

• vypracovává se na základě vyšetření speciálně pedagogickým centrem či pedagogicko-

psychologickou poradnou,  

• respektuje charakteristiky a specifické schopnosti dítěte  

• má stanovené cíle a podpůrná opatření 

• má stanovený plán vyhodnocení. 
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Vzdělávání dětí mimořádně nadaných 
 
Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co 
největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v 
plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných. V předškolním věku dítě prochází obdobím 
nerovnoměrného a skokového vývoje, mnohdy je těžké odlišit při identifikaci nadání dítěte od 
akcelerovaného vývoje v určité oblasti. Dítě, které vykazuje známky nadání, musí být dále 
podporováno. Vzdělávání dětí probíhá takovým způsobem, aby byl stimulován rozvoj jejich 
potenciálu včetně různých druhů nadání a aby se tato nadání mohla ve škole projevit a pokud 
možno i uplatnit a dále rozvíjet. Mateřská škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených 
podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu 
prvního až čtvrtého stupně podpory.  
 
 
Vzdělávání dětí od 2 do 3 let 
 
Vycházíme z toho, že se dítě nejlépe učí nápodobou a na základě tzv. dovednostního tréninku 
(časté opakování určité činnosti tak dlouho, až si ji dítě podvědomě osvojí). Dětem předáváme 
elementární dovednosti a rozvíjíme ho po všech stránkách, učíme ho základním sociálním a 
hygienickým návykům. Využíváme dětské přirozené zvídavosti k získávání nových poznatků ve 
formě her, písniček, knížek atd. Cílem je rovněž prostřednictvím hry a zábavy docílit vytvoření 
zcela přirozeného prostředí, ve kterém se dítě bude cítit dobře a bude tak moci rozvíjet svou 
jedinečnou osobnost.  
 
 
CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 
 
Vzdělávací obsah 
 
Školní vzdělávací program „Hrajeme si, objevujeme, neustále rosteme" 
je koncipován jako celoroční program obsahující deset integrovaných bloků, které jsou dále 
rozvedeny do nabídky podtémat. 
 
Integrované bloky: 
 
* Kamarádi, pojďte k nám 
* Klíček k podzimu 
* Když padá listí 
* Ten vánoční čas 
* Nový rok začíná, sníh je jako peřina 
* Dívám se kolem sebe a vidím 
* Jak se budí sluníčko 
* Země má svátek 
* Všechno kvete, všechno voní 
* Léto klepe na vrátka 
 
Školní vzdělávací program slouží ke zpracování třídních vzdělávacích programů v jednotlivých 
třídách. Integrované bloky jsou vytvořeny tak, aby umožnily pedagogům pružně a vhodně reagovat 
na zájmy a momentální potřeby dětí. Pedagogové mají možnost v daném integrovaném bloku 
výběru z jednotlivých podtémat pro vlastní tvorbu TVP. 
 
Záměrem našeho programuje vytváření dostatku příležitostí pro dětskou hru a poznávání krás 
světa, rozvíjení schopností dětí. Chceme, aby děti měly radost z objevování, vážily si života ve 
všech jeho podobách, aby projevovaly kladný vztah k lidem, přírodě, kultuře a byly také odpovědny 
za své zdraví. 
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Naše práce je založena na vytváření prostředí, v němž se děti cítí bezpečně, radostně, spokojeně 
a kde se mohou bavit přirozeným dětským způsobem. 
Záměry našeho programu nejsou orientovány na výkon dětí, ale smyslem je vést děti, aby na konci 
předškolní docházky byly jedinečnými, relativně samostatnými osobnostmi, připravenými na další 
vzdělání, schopnými vyrovnávat se se změnami a zvládat nároky dnešní společnosti. 
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vymezuje rámcové cíle formulované jako 
záměry a klíčové kompetence jako výstupy. Klíčové kompetence v předškolním vzdělávání 
chápeme jako soubory elementárních poznatků, dovedností, schopností, postojů a hodnot, které 
jsou dosažitelné v období předškolního vzdělávání. Patří k nim kompetence k učení, kompetence k 
řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a interpersonální, kompetence 
činnostní a občanské. 
 
 
Formy a metody výchovy a vzdělávání 
 
Základní formy vzdělávání v naší mateřské škole z hlediska organizace vzdělávání jsou frontální, 
skupinové a kooperativní vzdělávání. Důraz klademe na individuální přístup k dítěti. V oblasti 
metod výchovy a vzdělávání uplatňujeme situační učení, spontánní sociální učení, prožitkové a 
kooperativní učení hrou, založené na přímých zážitcích dítěte. Upřednostňujeme smyslové 
vnímání jako základ veškerého přirozeného poznávání. Aktivně podporujeme přirozený rozvoj 
komunikačních dovedností u dětí. 
 
 
 
 

Září 
 

Téma: Kamarádi, pojďte k nám 
 

Smyslem tematického blokuje především adaptace dětí v mateřské škole. Seznámíme je s novým 
prostředím a vytvoříme společná pravidla ve třídě. Hrajeme si, navozujeme radostnou atmosféru 
ve třídě a těšíme se na nové společné zážitky, které nás čekají. Užíváme si slunečných dnů 
babího léta na školní zahradě i při vycházkách do okolí. 
 

Podtémata: 

 
* Kdo jsi kamarád, pojď si s námi hrát 
* Vlaštovičko, leť 
* Pojďte s námi do pohádky 
* Švestky se modrají, jablka sládnou 
 

Záměry: 
 
- utvářet vztahy dítěte k jinému dítěti či dospělému 
- podporovat vzájemnou komunikaci 
- učit dítě sebe obslužným dovednostem 
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Dílčí vzdělávací cíle: 

 
- rozvíjet pohybových schopností a zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky 
- rozvíjet řečových schopností a jazykových dovedností (vnímání, naslouchání, porozumění) 
- posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování) 
- získání citové samostatnosti 
- seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému 
- schopnost žít ve společenství ostatních lidí 
- poznávat místo a prostředí, ve kterém dítě žije, vytvářet si pozitivní vztah k němu 
 

Očekávané výstupy: 
 

- zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturní a hygienické návyky 
- pojmenovat většinu toho, čím je dítě obklopeno 
- vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady a pocity 
- chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle 

potřeby je prakticky využívat 
- odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých  
- respektovat daná pravidla 
- začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, 

schopnosti a dovednosti 
- adaptovat se na život v MŠ 
- přizpůsobit se společnému programu 
- zvládnout orientaci v novém prostředí 
 
 

Vzdělávací nabídka: 
 
- komunitní kruh - společná setkávání, povídání 
- aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí MŠ 
- jednoduché pracovní a sebe obslužné činnosti v oblasti hygieny, stolování, oblékání 
- činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu 
- četba, vyprávění a poslech pohádek, příběhů s poučením 
- aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí MŠ 
- pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, vycházky 
- schůzky s rodiči 
- návštěva knihovny 
- dopravní hřiště 
- divadlo v MŠ 
- Zelená ulice 
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Říjen 
 

Téma: Klíček k podzimu 
 

V tomto měsíci budeme objevovat krásy přicházejícího podzimu, překvapivou barevnost podzimní 
přírody, její rozmanitost, proměny a vůně. Téma nabízí řadu možností k výtvarným, pohybovým a 
hudebním činnostem. Seznámíme se se všemi druhy zeleniny a ovoce. Zapojíme všechny vjemy a 
poznáváme jejich barvu, chuť a vůni. Připravíme si skvělou zdravou hostinu. Povíme si, jak se 
sklízí ovoce a zelenina. Nahlédneme také do podzimního lesa a připravíme si krásnou společnou 
slavnost spolu s rodiči na školní zahradě „Zamykání zahrady". 
 
Podtémata: 

* Čas jablíčkové vůně 
* Zeleninová zahrádka 
* Kuchaři, dobré jídlo navaří 
* Vítr fouká ze strnišť 
* Tiše děti, ježek spí 
 
Záměry: 
 
- osvojovat si důležité poznatky o světě, životě, přírodě a jejich proměnách 
- rozvíjet paměť, pozornost, představivost a fantazii 
- osvojovat si návyky k podpoře osobní pohody dítěte 
- kultivovat estetické cítění a prožívání spojené s podzimní přírodou a jejími plody 

 

Dílčí vzdělávací cíle: 

 
- rozvíjení všech lidských smyslů 
- rozvíjet komunikativní dovednosti 
- rozvíjet paměť a pozornost 
- rozvíjet a kultivovat mravní i estetické vnímání 
- osvojení si elementárních poznatků důležitých pro navazování vztahů dítěte k druhým 
- osvojení poznatků o prostředí, v němž dítě žije 
- rozvíjet úctu k životu ve všech jeho formách 
 

Očekávané výstupy: 

 
- pojmenovat části těla, orgány, znát jejich funkce, mít povědomí o těle a jeho vývoji 
- projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo 
- sledovat a vyprávět jednoduchý příběh, pohádku 
- přemýšlet a umět vyjádřit své myšlenky 
- řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně 
- prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí (soucit, radost, náklonnost), snažit se ovládat 

své afektivní chování - zklidnit se, tlumit vztek, agresivitu apod. 
- přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství 
- chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný 
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- chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé 
- utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách 
- mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomovat si, 

že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní 
prostředí 

- těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních krás 
- být citlivý ke vztahu k živým bytostem, přírodě a věcem 
 

Vzdělávací nabídka: 

 
- hudební a hudebně pohybové hry a činnosti 
- poslech čtených či vyprávěných pohádek 
- pozorování přírody 
- společenské hry, skupinové aktivity 
- říkanky, hádanky, písničky 
- záměrné pozorování objektů a předmětů, určování vlastností a charakteristických znaků 
- vycházky a pozorování přírody, práce s přírodním materiálem 
- přípravy a realizace společných slavností (Zamykání zahrady) 
- společná příprava hostiny ve třídě 
- divadlo v MŠ 
 
 
 

 
Listopad 

 
Téma: Když padá listí 

 
Téma reaguje aktuálně na změny typické pro vrcholící podzim. Připomeneme si svátky a lidové 
zvyky, oslavíme společně svátek sv. Martina. Pouštíme draky, sledujeme proměny a vliv počasí na 
člověka. Povídáme si o našem zdraví, zdravém životním stylu. Se zájmem pozorujeme, jak se 
zvířátka připravují na příchod zimy. 
 

Podtémata: 

* Počasí je na draka 
* Když kamarád stůně 
* Martin na bílém koni 
* Povídání se zoubečkovou vílou 
 
Záměry: 
 
- podporovat psychickou zdatnost a odolnost dítěte, rozvoj intelektu, řeči, jazyka 
- podporovat rozvoj pohybových a manipulačních dovedností 
- osvojovat si poznatky o těle a jeho zdraví, v pohybových činnostech 
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Dílčí vzdělávací cíle: 

 
- rozvíjet pohybové schopností, ovládání pohybového aparátu 
- rozvíjet řečové schopností a jazykových dovedností 
- rozvíjet tvořivost, tvořivé myšlení, řešení problémů 
- rozvíjet kultivace mravního a estetického vnímání 
- aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí 
- uvědomění si vlastního těla 
- vytvářet povědomí o péči o přírodu a blízké okolí 
- vytvářet zdravé životní návyky a postoje 
 

Očekávané výstupy: 

 
- zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, pomůcky, uklidit po sobě, 

udržovat pořádek, práce na zahradě apod.) 
- vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, ptát se) 
- popsat situaci (skutečnou, podle obrázku) 
- vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat a všímat si 
- nalézat nová řešení v daných situací 
- přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje 

osobní pokroky 
- zorganizovat hru 
- uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého respektovat jiný postoj, 
řešit konflikt dohodou 

- chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k dospělým i k dětem, bez předsudků a s úctou 
- vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, pestrý a různorodý 
- pojmenovat části těla a některé orgány 
- rozlišit, co zdraví prospívá a co mu škodí 
- mít povědomí o způsobech ochrany našeho zdraví 
 
 

Vzdělávací nabídka: 

 
- manipulační činnosti a jednoduché úkony s věcmi, které dítě obklopují 
- sluchové, rytmické hry, hry se slovy 
- estetické a tvůrčí aktivity ( slovesné, výtvarné, dramatické, literární, hudební a pohybové) 
- četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů 
- aktivity směřující k ochraně zdraví a bezpečí 
- kurz plavání 
- kulturní akce 
- fotografování 
- pečení perníčků 
- divadelní představení 
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Prosinec 
 

Téma: Ten vánoční čas 
 
Kouzelná a jedinečná atmosféra adventu naplňuje celé předvánoční období, které věnujeme 
prohlubováním mezilidských vztahů, vzájemné pohodě a lásce. Seznámíme se s lidovými 
tradicemi a zvyky. Vyrobíme vánoční dárek pro naše nebližší, vyzdobíme si naši školku i vánoční 
stromeček a společně si užijeme krásný a voňavý čas Vánoc. 
 
Podtémata: 

* Když přijde Mikuláš 

* Andělské zvonění 
* Už to voní Vánocemi 
* Radovánky na sněhu 
* Vánoční malování a tvoření 

* Dáreček pod stromeček 

* Pojďte s námi do Betléma 
 
 
Hlavní cíle: 
 
- rozvíjet a upevňovat citové vztahy k rodině, k sobě samému i ke svému okolí 
- rozvíjet kulturně estetické dovednosti výtvarné, hudební a dramatické 

 

 

 

 

Dílčí vzdělávací cíle: 

 
- rozvíjet pohybové schopností 
- rozvíjet komunikativní dovedností 
- rozvíjet tvořivé sebevyjádření 
- rozvíjet poznatky, schopnosti a dovednosti umožňující pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit 
- rozvíjet kooperativní dovednosti dítěte 
- rozvíjení společenského a estetického vkusu 
- vytvářet elementární povědomí o našem kulturním prostředí 
 

Očekávané výstupy: 

 
- zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými nástroji 
- porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, zopakovat děj) 
- naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky) 
- poznat některá písmena a číslice, popř. slova 
- zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné znaky, vlastnosti 

předmětů) 
- vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech 
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- těšit se z příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás i setkávání se s uměním 
- zachytit a vyjádřit své prožitky 
- spolupracovat s ostatními 
- zvládat běžné činnosti a požadavky na dítě kladené i jednoduché praktické situace, které se 

doma a v mateřské škole opakují 
- všímat si změn a dění v nejbližším okolí 
- prostřednictvím her a modelových situací přiblížit dětem hodnotu života a úctu ke všemu živému 
 

Vzdělávací nabídka: 

 
- hudební a hudebně pohybové hry 
- společné rozhovory, vyprávění zážitků, příběhy 
- smyslové hry, hry na rozvoj a cvičení postřehu, vnímání, koncentrace paměti 
- činnosti a hry zajišťující veselí a pohodu, spokojenost a radost 
- sociální, interaktivní hry, kooperativní činnosti, dramatizace, hudební, výtvarné etudy 
- seznamování dětí přirozeným způsobem s různými tradicemi 
- Mikulášská nadílka 
- vánoční koledování 
- vánoční tvoření s rodiči 
- vánoční jarmark 

 
Leden 

 
Téma: Nový rok začíná, sníh je jako peřina 

 
V tomto měsíci budeme objevovat krásu zimní přírody. Rozvíjíme u dětí zájem o živou a neživou 
přírodu, pozorujeme změny v přírodě a zákonitosti. Díváme se a pozorujeme, jak žijí zvířata a ptáci 
v zimě. Společně hledáme otázky a odpovědi týkající se živých tvorů v zimním období a vztahů 
člověka k nim. Osvojujeme si poznatky o těle a jeho zdraví - jak tělo vypadá, jak se obléknout 
podle počasí. Abychom byli zdraví a spokojení. Těšíme se z pohybu na čerstvém vzduchu na 
školní zahradě a ve třídách tancujeme, zpíváme si a hrajeme. 
 
Podtémata: 

* Tři Králové, přijďte k nám 
* Co se děje u krmelce 
* Máme rádi zimní sporty 
* Ledové království 
* Oblečme se, pojďme ven 
 
Hlavní cíle: 
 
- zlepšovat tělesnou zdatnost a pohybovou a zdravotní kulturu 
- osvojovat si potřebné dovednosti, návyky i postoje 

- rozvíjet pozitivní vztah k intelektuálním činnostem a k učení 
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Dílčí vzdělávací cíle: 

 
- osvojení si poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní 
- rozvíjet schopnosti sebeovládání 
- rozvíjet sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti 
- poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření 
- vytváření elementárního povědomí o přírodním, kulturním i technickém prostředí 
 

Očekávané výstupy: 

 
- zachovávat správné držení těla 
- zvládnout prostorovou orientaci 
- pojmenovat části těla 
- mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy 
- utvořit jednoduchý rým 
- poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma 
- rozlišovat některé obrazné symboly 
- postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí 
- aktivně rozhodovat o svých činnostech 
- vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení 
- dodržovat dohodnutá pravidla vzájemného soužití doma, v mateřské škole, na veřejnosti 
- porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých 
 

Vzdělávací nabídka: 

 
- činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí 
- činnosti a příležitosti seznamující děti s různými sdělovacími prostředky 
- grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen 
- motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností 
- činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu 
- sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti, hudební a hudebně pohybové hry 
- přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí 
- návštěva ZUŠ 
- krmení ptáčků 
- návštěva Městského divadla Zlín 
- zimní olympiáda 
 
 

Únor 
 

Téma: Dívám se kolem sebe a vidím 
 

V tomto měsíci se seznamujeme s řemesly, oslavíme masopust, seznámíme se s lidovými zvyky, 
tradicemi, ochutnáme tradiční dobroty a společně si užijeme masopustní karneval. Budeme 
poznávat hudební nástroje. Je to pravý ráj pro zimní radovánky, stavíme sněhuláky, vyšlapáváme 



Mateřská škola Zlín, Budovatelská 4819, příspěvková organizace, Budovatelská 4819, 

760 05 Zlín 
 

20 

 

cestičky ve sněhu, experimentujeme se sněhem a ledem. Otužujeme svůj organismus pobytem na 
zdravém zimním vzduchu. Seznamujeme se s péčí o lesní zvířátka a ptactvo, sypeme ptáčkům do 
krmítek. Pozorujeme také stopy zvířat a ptáků ve sněhu. 
 

Podtémata: 

* Masopustní veselice 

* Řemeslo má zlaté dno 

* Kapelo, hraj! 
* Záhadný svět smyslů 
 
Hlavní cíle: 
 
- stimulovat a podporovat růst a svalový vývoj dítěte 

- rozvíjet intelekt, řeč a jazyk, cit a vůli, kreativitu a sebevyjádření 

- rozvíjet fyzickou i psychickou zdatnost 

- vytvářet základy pro práci s informacemi 

 

Dílčí vzdělávací cíle: 

 
- rozvíjet a užívat všechny smysly 
- rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti receptivních 
- posilování přirozené dětské zvídavosti, zájmu, radosti z objevování 
- poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě - sebevědomí, osobní 

spokojenosti 
- rozvíjet základních kulturně společenských postojů 
- rozvíjet schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám 
- osvojit si povědomí o sounáležitosti s ostatním světem 
 

Očekávané výstupy: 

 
- rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí 
- cvičení organizačních dovedností 
- sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech 
- poznat své jméno 
- chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti 
- respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla 
- bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování 
- uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi 
- rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou 

poškozovat, všímat si nepořádků a škod, upozornit na ně 
- samostatný slovní projev na určité téma, tvoření vět 
 

Vzdělávací nabídka: 

 
- smyslové a psychomotorické hry 
- smyslové hry zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, zrakové a sluchové paměti 
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- činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů souvisejících s denním řádem, 
časové i logické posloupnosti dějů 

- dramatické činnosti - napodobování člověka v různých situacích, mimické vyjadřování nálady 
- činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování 
- masopustní karneval 
- divadlo v MŠ 
 
 
 

Březen 
 

Téma: Jak se budí sluníčko 
 

Březen nám přináší první jarní dny. Pozorujeme zelenající se přírodu, kvetoucí stromy, jarní 
květiny, probouzející se přírodu - hmyz, návrat ptáků z teplých krajin. Objevujeme také zajímavý 
svět domácích mazlíčků. Toto období vrcholí lidovou tradiční oslavou vynesení Mořeny. Slavíme 
Velikonoce, seznamujeme se s pestrou paletou lidových tradic a zvyků. Březen vnímáme také jako 
měsíc knihy. Povídáme si o nejmilejší knížce či pohádce, jak správně zacházet s knihou, čím nás 
obohacují. 
 
Podtémata: 

* Vstávej semínko 
* Kdo žije v trávě 
* Přišlo jaro do vsi 
* Mám listy a nejsem strom 
* Zajíčkova koleda 
 
Hlavní cíle: 
 
- podporovat radost z objeveného, probouzet zájem a zvídavost dítěte 
- posilovat, kultivovat a obohacovat vzájemnou komunikaci mezi dítětem a dospělým a zajišťovat pohodu 

těchto vztahů 

 

Dílčí vzdělávací cíle: 

 
- rozvíjet komunikativní dovednosti 
- rozvíjet, zpřesňovat a kultivovat smyslové vnímání, rozvíjet pamět a pozornost 
- rozvíjet pohybové dovednosti v oblasti jemné a hrubé motoriky 
- vést k ochraně osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi a dospělými 
- rozvíjet a užívat všechny smysly 
- vážit si života ve všech jeho formách 
- vytvářet základní pozitivní vztahy ke kultuře a umění 
 

Očekávané výstupy: 

 
- koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou 
- domluvit se slovy i gesty, improvizovat 
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- vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech 
- ve známých a opakujících se situacích a v situacích, kterým rozumí, ovládat svoje city a 

přizpůsobovat jim své chování 
- pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svou roli, podle které 

je třeba se chovat 
- porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé 
- vést rozhovor, formulovat otázky, odpovídat 
- učit se nová slova a používat je 

 
Vzdělávací nabídka: 

 
- estetické a tvůrčí aktivity 
- lokomoční pohybové činnosti 
- hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání 
- práce s knihou, návštěva knihovny, výstava ilustrací, pohádkové představení 
- přednes, dramatizace, recitace 
- četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů 
- sociální a interaktivní hry, dramatické činnosti, hudební a hudebně pohybové hry 
- vynášení Mořeny 
- návštěva 1 .tříd ZŠ 
- divadlo na SPgŠ Zlín 
- relaxační cvičení a dechová cvičení 
- koutek živé přírody 
 
 
 

Duben 
 
Téma: Země má svátek 

 

Vše se zelená a příroda se plně probouzí do své krásy a láká nás ven. Oslavíme Den Země a 
užijeme si lidových tradic a zvyků. V probouzející se přírodě vnímáme a pozorujeme změny 
počasí, vůně, barvy a rozmanité tvary květů. Duben je i měsícem bezpečnosti a tak děti naučíme 
rozlišovat aktivity, které mohou zdraví člověka podporovat a ty, které mohou zdraví poškozovat. 
Zaměříme se také na ekologii a podpoříme estetické vnímání a cítění. Brzy půjdeme k zápisu, 
povídáme si o tom, co nového nás ve škole čeká a co nám tato změna přinese do života. Těšíme 
se do školy na nové kamarády a zážitky. Nastává čas jarních výletů a cestování za poznávání. 
 
 

Podtémata: 

 
* Než zazvoní školní zvonek 

* Aprílové počasí 

* Den Země 

* Červená, zelená, co to znamená? 
* Čaruji, košťátko startuji 
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Hlavní cíle: 
 
- podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost dítěte 

- vytvořit elementární základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí 

 

Dílčí vzdělávací cíle: 

 
- vytváření zdravých životních návyků a postojů, základy zdravého životního stylu 
- rozvíjení fyzické i psychické zdatnosti 
- rozvíjet komunikativní dovednosti 
- rozvíjet interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních 
- seznamování se světem odlišných národností, jejich kultury a umění 
- osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije 
- vytvoření povědomí o sounáležitosti s živou i neživou přírodou 
 

Očekávané výstupy: 

 
- mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom 
- učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumí) 
- záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost 
- uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je 
- chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými jedinci, v případě 

potřeby požádat druhého o pomoc 
- vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení 
- dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě 
- uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, odmítat společensky nežádoucí 

chování (např. lež, nespravedlnost, ubližování, lhostejnost či agresivitu) 
 

Vzdělávací nabídka: 

 
- lokomoční i nelokomoční pohybové činnosti 
- činnosti a příležitosti směřující k ochraně zdraví, vytváření zdravých životních návyků 
- artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy 
- běžné verbální i neverbální komunikační aktivity s druhými dětmi i dospělými 
- společenské hry a společné aktivity nejrůznějšího zaměření 
- poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, jak se chránit 
- činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu 
- návštěva Filmového festivalu 
- tvoření s rodiči 
- fotografování 
- čarodějnický karneval 
- plavecký výcvik 
 
 
 

Květen 
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Téma: Všechno kvete, všechno voní 
 

Měsíc květen se nese v duchu oslav maminek a oslav lásky ve všech jejích podobách. 
Prohlubujeme srdečnost a vřelost ve vztazích k členům rodiny, kamarádům, ale také k sobě 
samému. Vedeme rozhovory o tom, jak jsme přišli na svět, kdo patří do rodiny a jak je nám spolu 
krásně. Všímáme si kvetoucí přírody a venku trávíme co spoustu času hrou, pohybem či 
objevováním všeho nového. Dny jsou plné sluníčka. 
 

Podtémata: 

* Moje Rodina  
* Pusinka pro maminku 

* Barvy duhy 

* Město zeleně 
* Skáču, běhám, tancuji 

 
Hlavní cíle: 
 
- aktivně se podílet na utváření společenské pohody ve svém sociálním prostředí 
- podporovat utváření vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělému 

 

Dílčí vzdělávací cíle: 
- rozvíjet pohybové dovednosti v oblasti jemné a hrubé motoriky 
- rozvíjet pravidla společenského soužití 
- rozvíjet komunikativní dovednosti a kultivovaný projev 
- rozvíjíme získané poznatky, schopnosti a dovednosti vyjádřit prožitek či pocit 
- rozvíjet dětskou paměti a pozornosti 
- posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem 
- seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu 
 
Očekávané výstupy: 

 
- koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou 
- ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku 
- správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči 
- vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si 
- naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si zapamatovat a vybavit 
- vyjádřit souhlas i nesouhlas, říci „ne" v situacích, které to vyžadují 
- uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky 
- porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad 
- odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná 
- zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných 

dovedností a technik 
- uvědomovat si nebezpečí, se kterým se můžeme ve svém okolí setkat, a mít povědomí o tom, 

jak se prakticky chránit 
 

Vzdělávací nabídka: 
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- hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii 
- hry na téma rodiny, přátelství apod. 
- hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ním 
- aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku (zdvořilost, ohleduplnost, tolerance, 

spolupráce) a mravní hodnoty (dobro, zlo, spravedlnost, pravda, upřímnost) v jednání lidí 
- barevný týden 
- plavecký kurz 
- škola v přírodě 
- Den řemesel 

 
Červen, Červenec, Srpen 

 
Téma: Léto klepe na vrátka 

 

Měsíce, které přináší dětem hodně radosti - slavíme Mezinárodní den dětí, navštěvujeme 
nejrůznější kulturní akce ve městě a okolí. Povídáme s o planetě Zemi, o přírodě, lidech rozdílných 
kulturních národností. Navštívíme ZOO. Zatouláme se do tématu vesmír a posilujeme zvídavost, 
zájem a radost z objevování. Počasí nám umožní většinu činností přenést do přírody. Těšíme se 
na dlouhé letní prázdniny s rodinou a na nové zážitky. Pomalu se loučíme s našimi kamarády, kteří 
už po prázdninách zasednou do školních lavic. 
 
 

Podtémata: 

* Cestou necestou 
* Svět je plný dětí 
* Pojďte s námi do ZOO 
* Přijel cirkus 
* Barvy indiánského léta 
* Každá školka má svůj konec 
 
Hlavní cíle: 
 
- zlepšovat tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu 
- rozvíjet u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní 
prostředí 
- rozvoj fyzické i psychické zdatnosti 
- rozvoj kultivovaného projevu 
- získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci 
- posilování přirozených poznávacích citů (zvídavost, radost z objevování) 
- seznamování se světem lidí, různých kultur a národností 
- rozvíjení úcty k životu ve všech jeho formách 
- pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystému 
- sledujeme přírodu - co nám dává, jaké nám může hrozit nebezpečí (např. u vody) 
- uvědomovat si, že životní prostředí je třeba chránit. 
 

Dílčí vzdělávací cíle: 
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- rozvoj fyzické i psychické zdatnosti 
- rozvoj kultivovaného projevu 
- získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci 
- posilování přirozených poznávacích citů (zvídavost, radost z objevování) 
- seznamování se světem lidí, různých kultur a národností 
- rozvíjení úcty k životu ve všech jeho formách 
- pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystému 
- uvědomovat si, že prostředí je třeba chránit. 
 

Očekávané výstupy: 

 
- zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v 

různém prostředí 
- vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů 
- formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat 
- vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností k učení 
- být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem 
- uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat je 
- zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami, s 

penězi apod. 
- orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí (doma, v budově 

mateřské školy, v blízkém okolí) 
 

Vzdělávací nabídka: 

 
- koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou 
- vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co shlédlo 
- hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti 
- činnosti nejrůznějšího zaměření umožňující samostatné vystupování, vyjadřování, 

obhajování vlastních názorů, rozhodování a sebehodnocení 
- četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem a poučením 
- aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění poznávání rozmanitosti kultur 
- činnosti přispívající k péči o životní prostředí 
- pohádkový karneval 
- filmový festival 
- návštěva hasičského sboru 
- sokolníci 
- letní olympijské hry 
- olympiáda SPgŠ 
- slavnostní loučení s předškoláky 
 
 
 

Ve Zlíně 27.8.2019 
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