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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 



Název dokumentu     – Školní vzdělávací program – 

 Bawimy się cały rok z Misiem Uszatkiem 

Název školy      Mateřská škola - Przedszkole Ropice 
       Odloučené pracoviště Základní školy v Ropici 

 

Adresa       Ropice 311 
 

Telefon      553 038 987 
 

Právní forma      příspěvková organizace 
 

Ředitelka školy     Mgr Bc Irena Byrtusová 

 

Zaměstnanci mateřské školy            
vedoucí učitelka Bc. Zuzana Mladá 

        Weronika Uherková 

      školnice Soňa Waszutová 

      školní asistent Renata Drozdová 

 

Název zřizovatele    Obecní úřad Ropice, Ropice čp.110 

 

Kontakt:      tel:  558 735 165  

      email: ropice@ropice.cz   

  

Starostka obce                                         Mgr. Uršula Waniová    
 

Výbor pro národnostní menšiny   Předseda: Jan Josiek 
      

Přehled hlavní činnosti     zabezpečovat předškolní vzdělávání dětí 
v jazyce polské národnostní menšiny 

v souladu se základními zásadami a cíli 

vzdělávání obsaženými v ustanoveních 

§2 školského zákona 561/2004 Sb. a 

v souladu s cíli předškolního vzdělávání 

                                                        obsaženými v ustanoveních § 33 školského 

                    zákona 561/2004 Sb. 

 

Typ MŠ                                                  celodenní MŠ 
 

Kapacita     24 dětí 
 

Histoie - Předškolní výchova má v obci Ropice dlouhou tradici. Spadá do 60.let minulého 

století. Mateřská škola byla tehdy umístěna do starého zámku. Nová a zároveň nynější budova 

byla slavnostně otevřena 15.10.1961. Nyní jsme součástí Základní školy a jsme příspěvkovou 

organizací, jejímž zřizovatelem  je Obecní úřad v Ropici. Budova je udržovaná a vylepšovaná 

společně s okolím školy. Kromě české a polské třídy je v provozu školní kuchyně, která vaří i 

pro děti ze základní školy. 

2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

 



Mateřská škola - Przedszkole 

 

Mateřská škola – Przedszkole s pol. jazykem vyučovacím je jednotřídní venkovská 

mateřská škola. Navštěvují ji děti od 2 do 6 (7) let věku. Je součástí Základní školy, ale je jejím 

odloučeným pracovištěm. Součástí základní školy s českým jazykem vyučovacím, je i třída 

s polským jazykem vyučovacím, která navazuje na polské oddělení mateřské školy. Kapacita 

mateřské školy s polským jazykem vyučovacím je 24 dětí. 

Budova je současně pro české i polské oddělení mateřské školy. Oddělené jsou pouze dveřmi.   

Polské oddělení má šatnu, velkou hernu, malou hernu, sociální zařízení i jídelnu. 

Mateřská škola se nachází ve velmi hezkém a klidném prostředí. Celá budova je mimo 

hlavní silnici. A při tom hlavní silnice není daleko, zároveň autobusová zastávka, vlakové 

nádraží v obci zajišťují jednoduchou dostupnost. Součástí budovy je krásně velká zahrada 

s pískovištěm i s průlezkami, které dětem nabízejí možnost pohybu po trávníku i na odrážedlech 

po chodníku, zároveň je tady možnost využití hry v pískovišti. Zahrada je společná pro obě 

mateřské školy, kde mají děti možnost mezi sebou také spolupracovat a navazovat nové 

kontakty, přátelství a tím si i obohacovat jazykové schopnosti. O údržbu zahrady se stará  

zřizovatel - Obecní úřad v Ropici. Celý prostor kolem budovy mateřské školy je oplocen a tím 

možnost i uzamčení. 

Budova mateřské školy je společná pro dvě oddělení mateřské školy. Jedno oddělení je 

s českým mateřským jazykem vyučovacím, druhé oddělení je s polským jazykem vyučovacím. 

Spojují je dveře uprostřed budovy. V budově je kuchyně, která zajišťuje stravu pro základní 

školu i mateřské školy. 

Budova sousedí s parkem, který je rovněž přístupný dětem. Na procházkách po okolí 

můžeme navštívit blízký les, kde mohou dětí poznávat přírodu kolem nás. 

Nad prostorami mateřské školy jsou dva obydlené byty. 

V mateřské škole przedszkole pracují 2 učitelky,  asistent pedagoga a jedna provozní 

pracovnice. Obě učitelky mají potřebné vzdělání. A neustále se zdokonalují na DVPP. 

 

 

Záměr : 

- Dovybavit prostory mateřské školy nábytkem ve velké herně 

- Zahradu kolem mateřské školy obnovit a vybavit novými herními prvky 

- Zapojit mateřskou školu do projektu – Eko mateřská škola 

 

 

 

V roce 2018 jsme dovybavili zahradu novými herními prvky. Konkrétně altán zahradní z 

akátového dřeva, kde mohou děti v jakémkoliv počasí pracovat, malovat..Jak rovněž mže být 

využitý pro společné akce s rodiči. 

Dalším prvkem je houpací pavučina pro děti. Vhodná pro děti ve věku od 2 let. 

 

 

 

 

 

 

Aktualizováno 1.9.2018 

 

 

3. PODMÍNKY PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 
 



 1. Materiální a hygienické podmínky 

Naše mateřská škola je jednopodlažní budova, kdy mateřská škola je v přízemí, a v patře 

jsou soukromé dva byty.  Ve sklepě je kotelna, místnost pro uložení zeleniny, prádelna. 

Součásti budovy je druhé oddělení s českým jazykem vyučovacím i kuchyň, která připravuje 

obědy kromě MŠ i pro děti z přilehlé Základní školy.  Do budovy vede 5 schodů, které jsou 

označené bezpečnostní páskou. Mateřská škola má dostatečně velké prostory pro hry dětí. 

Děti mají předsíň, ve které jsou nástěnky pro rodiče s informacemi, také nástěnka se jmény 

dětí. Šatna pro děti je vybavena úložným komplexem, kdy každé dítě má své místečko na 

boty, svrchní oblečení, náhradní oblečení řádně označené piktogramem. Na podlaze je pvc. 

Ze šatny vedou jedny dveře do kanceláře, druhé dveře vedou do velké herny.  Velkou 

hernu využíváme při ranním scházení, spontánních hrách dětí, skupinových hrách, Velká 

herna slouží dětem na pohybové hry, spontánní činnosti, hry dětí. Většinu hraček tvoří 

konstruktivní hry, lavička, žebřiny. Ve velké herně nám chybí ještě dodatečný nábytek, který 

bychom rádi doplnili. Třída je vybavena tělocvičným náčiním a nářadím odpovídajícím věku 

dětí – žebřiny, lavice apod. Tělocvičné nářadí prochází pravidelnými kontrolami 

bezpečnostním technikem.  Ve velké herně se pře odpočinkem rozkládají lehátka pro děti, 

tudíž herna je využívaná i k odpočinku. Na podlaze je koberec. Který bychom chtěli vyměnit. 
Malá herna je vybavená kuchyňským koutem, sedací soupravou, nástěnným labyrintem, 

policemi na knížky. Zároveň jsou tam pro dívky kočárky a k tomu určené věci. 
Prostor velké herny a jídelny dělí zasouvací dveře. Nábytek v jídelně je přizpůsobován 

dětem. V místnosti je 5 stolů se židlemi. Police, skřínky a regály, ve kterých jsou hračky, 

didaktické pomůcky, hry pro děti dostupné. Na podlaze je pvc. 

 Z prostor velké herny vcházíme do sociálního zařízení. Jsou zde 3 toalety, jeden pisoár, 

toaleta pro učitelé je oddělená. Výška umývadel jsou přizpůsobené dětem, na podlaze jsou 

kachličky. Pod umyvadly jsou podložky z pvc. 

Součástí budovy je kancelář. V kanceláři je počítač, zařízení wifi, skříň, věšák, křeslo, psací 

stůl, závěsná skřínka na podlaze je koberec. 

Práce dětí jsou celoročně vystavovány ve třídách, v šatnách, ve vstupních chodbách 

jednotlivých pavilonů na stolcích a panelech. Výzdoba MŠ je průběžně obměňována. Práce 

dětí zdobí rovněž vstupní prostory Obecního Úřadu v Ropici. 

      Při mateřské škole se nachází zahrada. Velký prostor pro děti. Je vybaven pískovištěm, 

hracím prvkem se skluzavkou, houpacím koníkem, dřevěným domečkem, kovovým 

autobusem.  Zahrada je udržovaná zřizovatelem. Do budoucna chceme obnovit zahradu 

akátovými prvky, nějakou zahrádkou pro děti. 

 

 

Záměry MŠ 

 Doplnit nábytek do velké herny, rozdělení do koutků 

 Vyměnit koberec 

 Obnovovat a doplňovat hračky a pomůcky 

 Doplnit prvky do zahrady 

 

 

V roce 2017 ve velké herně došlo k výměně podlahy. Místo parket a koberce, byla položená nová 

podlaha z pvc, a byl zakoupen koberec na větší část. V roce 2018 byl zakoupen nový koberec do 

malé herny. Zároveň byla v celé mateřské škole zrekonstruovaná elektřina.   

 

 

Aktualizováno 1.9.2018 

 

2. Životospráva 



 

Przedszkole má v budově jídelnu, která vaří i pro českou mateřskou školu i Základní 

školu Ropice. Jídlo je tam dováženo v termosetech. Na správnost teploty jídla dbá kuchařka s 

pomocnou kuchařkou. V prostorech mateřské školy, przedszkole, je prostor jídelna, kde je 

vydávací okno přímo z kuchyně. Jídlo je chystáno podle a v souladu s hygienickými 

normami. Jídelníček je zveřejňován i na internetových stránkách www.zs-msropice.cz, v sekci 

školní jídelna. Děti se vedou k samostatnosti při stravování. Vždy je vybrána osoba, která 

rozdává příbory, hrníčky s nápojem. U svačinky si děti samotné vyzvednou talíře z okénka, 

posadí se na místo. Po snědení odnesou talíř zpět na okénko, hrníček na tácek. U oběda se 

malým dětem jídlo přináší, starší dětí si jídlo odebírají z okénka sami. Po obědě po sebe zase 

uklidí. U odpolední svačinky si děti chystají jídlo na talíř, vezmou si čaj, po snědení odnesou 

zpět.  Malým dětem se jídlo chystá. Někdy mají dětí možnost namazat si pomazánku sami. 

Záleží na domluvě s vedoucí kuchyně. Spolupráce je velmi dobrá. Učitelky vytvářejí u dětí 

správné stravovací návyky. Děti do jídla nenutíme. Nabízíme ať ochutnají a vyjádří tak svůj 

názor.  Dětem je poskytována plnohodnotná vyvážená strava. Děti mají možnost z uvařeného 

čaje, nebo z čisté vody, které jsou dětem během dne nabízeny. U oběda mají nápoje 

obměňovány. 

 

Záměry MŠ 

 Více děti zapojovat do samostatnosti při stravování 

 Zapojovat do objevování nových chutí 

 Vést dětí ke zdravému stravování 
 

3. Psychosociální podmínky 

V mateřské škole – przedszkole, se všichni zaměstnanci snaží vytvářet zdravé podmínky 

pro rozvoj zdravé osobnosti dítěte. Pravidla psychosociální podmínky  jsou přesně dána v RVP 

PV. V naší mateřské škole chceme, aby se děti cítily spokojené, bezpečně a jistě. Všechny děti 

mají stejná práva. Stejné možnosti ale i stejné povinnosti. Osobní svoboda a volnost dětí je 

respektována do určitých mezí, které jsou ve škole stanoveny – pravidly chování, které společně 

tvoříme na začátku školního roku a opakujeme během celého školního roku. Nově příchozí dětí 

mají možnost adaptace, společně s rodičem.  Můžou si přinést od mateřské školy oblíbenou 

hračku, která jim pomůže v prvních dnech adaptace v mateřské škole. Snažíme se nevhodné 

chování dětí vyzařovat. Všichni zaměstnanci berou dítě jako jedinečnou osobnost a 

individualitu samou. 

Děti hodnotíme pozitivně. Snažíme se podporovat dítě nebát se, pracovat samostatně a 

důvěřovat si. Chceme, aby i děti vzhledem ke svým kamarádům se chovaly ohleduplně, zdvořile 

a schopnost vzájemně si pomoc a podporovat se. K zdravému chování dětí je rozpracován i 

Minimální preventivní program, který je součástí příloh.                                                                  

Děti mají dostatek volného pohybu nejen na zahradě, ale v rámci možností v Mateřské 

škole. Na zahradu vycházíme podle počasí. Jelikož je naše mateřská škola umístěna v okolí 

Třineckých železáren, ne vždy můžeme s dětmi ven. Záleží na inverzi, kterou sledujeme na 

internetových stránkách. 

http://www.zs-msropice.cz/


Po obědě mají dětí možnost odpočinku. K odpočinku slouží lehátka, která se rozkládají 

ve velké herně.  Děti poslouchají čtenou nebo namluvenou pohádku. Občas mají i pohádku 

animovanou. Starší děti, které neusnou anebo nespí, mají možnost klidové činnosti vedle 

v místnosti. 

Vycházíme z ,,Úmluvy o právech dítěte.“ 

  Dítě má právo, aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, 

místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo 

psychicky zranit). 

o   Dítě má právo být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i 

když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či 

sociální skupiny). 

o   Dítě má právo na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s kaž- 

dým ze svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho 

zastane, právo být s lidmi, kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany 

dospělých, právo dostávat i projevovat lásku). 

o   Dítě má právo být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce 

potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden 

k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo 

rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí…). 

o   Dítě má právo být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo 

ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být 

připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem… ). 

 

 Záměr – mít v zdravé klima v mateřské škole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Organizace 

Denní program v mateřské škole je pružný, umožňuje nám případné změny podle 

situace, požadavků dětí. Chceme, aby se děti cítily v mateřské škole dobře, bezpečně, jistě. 

Zároveň chceme, aby se děti rozvíjely správně z hlediska tělesného i psychického. 

Poměr spontánních činností a řízených činností je v programu vyvážený. Bereme 

v úvahu individualitu dítěte, které když potřebuje tak se může uchýlit vedle do koutku. 

Snažíme se vytvářet pro děti podmínky pro skupinové, frontální i  individuální činností. 

Přiměřeným způsobem se snažíme děti motivovat ke hrám, vycházejíc z jejich zájmů, 

nápadů. 

Pedagogové se plně věnují dětem. Jsou jim k dispozici. Zároveň je nechávají si pohrát. 

A umožňují jim pracovat podle vlastního tempa. Činnosti jsou zařazování podle potřeby, 

situace, zájmu dětí. 

 

Provoz mateřské školy je  od 6.30 – 16.00 

 

Denní program 

6.30. – 8.05 – scházení dětí a spontánní, volné hry dětí 

8.05 – 8.15 – děti společně uklízejí 

8.15 – 8.25 – hygiena 

8.25 – 8. 40 – přivítání se, společné hry, ranní tělocvik 

8.45 – 9.00 – svačinka 

9.00 – 9.30 -  komunitní kruh, společné aktivity, anebo se dětí dělí do skupinek, starší děti  

mladší děti s paní učitelkou v druhé místnosti 

9.30. – 9.45 – pohybové hry, činnosti manuální, jemná motorika 

10.00 – 11.15 – pobyt na zahradě, na procházce 

11.15 – 11.25 – hygiena před obědem 

11.30 – 12.00 – oběd 

12.00 – 12.15 – hygiena, převlékání dětí, odcházení dětí, které zrovna nespí 

12.15 – 14.00 – odpočinek dětí, děti které nespí klidové činností 

14.00 – 14.30 – převlékaní dětí, svačinka 

14.30 – 16.00 – rozcházení dětí, volné hry, hry nabízené učitelkou 

 

Záměr – dovybavit prostory mateřské školy nábytkem ve velké herně, koutky pro zájmové 

činnosti 

 

 

Bezpečnost dětí – viz Školní řád 

Opatření při úraze: 

Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytnout první pomoc při jakémkoliv úraze, 

v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí převoz 

zraněného do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat ředitelku 

školy a zákonné zástupce dítěte. 

Každý i drobný úraz bude zaznamenán do knihy úrazů. 

 

 



 
5. Řízení mateřské školy 

Naším úkolem je vytvoření přátelské atmosféry mezi všemi zaměstnanci, abychom se 

chovali k sobě s úctou a také s respektem.  Zároveň abychom pracovali jako tým směřující ke 

společnému cíli. 

Vnitřní informační systém – provozní porady, pedagogické porady, 

Vnější informační systém je založen na informacích podávaných rodičům i veřejnosti 

na webových stránkách naší mateřské školy  www.zs-msropice.cz, rodiče jsou informování o 

dění v mateřské škole na nástěnkách v mateřské škole, ústně při předávání dětí, na 

pravidelných organizačních schůzkách. 

6. Personální  a pedagogické zajištění 

 ředitelka právnického subjektu – Mgr. Bc Irena Byrtusová 

 vedoucí učitelka PMŠ – Bc. Zuzana Mladá 

 učitelka PMŠ–  Weronika Uherková 

 školní asistent – Renata Drozdová 

 uklízečka PMŠ – Soňa Waszutová 

 ve školní kuchyni pracují – vedoucí kuchyně – Monika Murinová 

 vedoucí kuchařka – Olga Pindorová 

 pomocná kuchařka – Petra Flaks 

 

Spolupracujeme se SPC na základě rozhodnutí ředitelky, případného doporučení 

vedoucí učitelky nebo ze samostatného rozhodnutí zákonných zástupců dítěte. V naší MŠ 

pracují 2 učitelky, které mají pedagogické i odborné vzdělání. Ředitelka školy podporuje další 

vzdělávání pedagogických pracovníků podle jejich zájmu i potřeby školy. Pedagogičtí 

pracovníci se sebevzdělávají. Pracovní doba pedagogických pracovníků je organizována tak, 

aby byla vždy zajištěna dětem optimální pedagogická péče. Pedagogičtí pracovníci jednají, 

chovají se a pracují v souladu se společenskými pravidly, pedagogickými a metodickými 

zásadami výchovy a vzdělávání předškolních dětí. 

Asistent pedagoga je nápomocný učitelce, plně se věnuje integrovanému dítěti, 

spolupracuje se zákonnými zástupci, v předávání informací. Viz.náplň práce asistenta 

pedagoga 

  Pokud je to potřeba doporučujeme Logopedickou ambulací v Českém Těšíně 

případně v Třinci. 

Aktualizováno 1.9.2018 

 

 

 

 

 

http://www.zs-msropice.cz/


7.Spoluúčast rodičů 

Spolupráce s rodiči je založená na základě důvěry, vstřícnosti, porozumění, respektu. 

Rodiče se scházejí na pravidelných rodičovských schůzkách. Po dobu celého roku jsou pro 

rodiče organizované i pracovní dílny. Rodiče na začátku školního roku mají možnost 

v adaptačním období být se svým dítětem v mateřské škole. Kdykoliv se mohou zúčastnit 

vzdělávání po předchozí domluvě s učitelkami.  Mohou se podílet svými nápady na 

vzdělávací program v naší mateřské škole. 

Informace ohledně dítěte mohou rodiče po domluvě s učitelkami konzultovat v daný 

den, případně si domluvit jiný den, tak aby nebylo narušeno soukromí rodiny. 

Informace o dění v mateřské škole mají rodiče na nástěnkách v předsíni, šatně, ústně 

od učitelek, případně na internetových  stránkách mateřské školy – przedszkole. 

Zaměstnanci školy chrání soukromí rodiny, zároveň svěřené vnitřní záležitosti 

zachovávají diskrétnosti.  Nechceme zasahovat do soukromí rodin, pomáháme v péči o 

svěřené nám dítě, nabízíme rodičům případné poradenství, a pokud můžeme, sdělujeme 

nejrůznější osvětové aktivity v otázkách výchovy a vzdělávání. Pokud rodiče projeví zájem, 

podílí se na řešení výchovně vzdělávacích problémů, nabízí jim odborné časopisy, knihy a 

kontakty na odborníky (např. PPP, SPC, OSPOD, logopedickou ambulanci, speciální 

zařízení...) 

Zároveň se snažíme rodiče zapojovat do sdružení rodičů mateřské školy – Przedszkola 

- Macierz 

Spoluúčast se Základní školou s polským jazykem vyučovacím v Ropici 

 Se školou spolupracujeme  při přípravě Karnevalu, Dni Rodiny. Na konci roku jdeme s 

prvňáčky do lavic v první třídy. Děti se seznamují s prostředím, učitelkami. Děti jdou 

společně s rodiči.   

Spoluúčast s PZKO 

 Spolupracujeme s místním Polským svazkem kulturním v Ropici. Setkáváme se na 

společným Dni rodiny. Rodiče se poznávají s představiteli, jsou pozývání na jejich akce 

společně s dětmi. 

Spolupráce s obecním úřadem 

 Obecní úřad jako náš zřizovatel nám pomáhá při organizaci, zajištění různých prací, 

finanční podporu. Spolupráce s zřizovatelem je velmi dobrá. 

Spolupráce s mysliveckým sdružením Štítek v Ropice 

 Pomáháme sbíráním kaštanů a žaludů pro lesní zvířátka. Jsme zvání do místní hájenky, 

kde myslivci připraví program pro děti. 

Spolupráce s místním domovem seniorů Dům u sv. Jozefa 

 S domovem spolupracujeme při přípravě výzdob na různé svátky. 



 

 8.Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 

Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou pro vzdělávání všech dětí 

společné. V naší mateřské škole se snažíme dětem se speciálními vzdělávacími potřebami 

vytvořit prostředí pro ně potřebné, srozumitelné pro jejich rozvoj.  V našem vzdělávacím 

programu se snažíme o to, aby uspokojoval základní i speciální potřeby dítěte. Chceme 

vytvářet podmínky pro jejich individuální rozvoj osobnosti a také přirozené prostředí pro 

rozvoj životních kompetencí.  Nebráníme se zapojování dětí se speciálními potřebami do 

společnosti zdravých dětí. Dětem bez postižení pomáhá zase jako intergace lépe pochopit, a 

přijímat děti s postižením ve společnosti. Jsme si vědomi, že celý průběh zapojování dětí se 

speciálními potřebami je na systematické práci a úzké spolupráci s rodinou i s poradenským 

zařízením. Na získání případného asistenta rozhoduje zařazení dítěte do stupně a zjištěných 

daných podpůrných opatření s tím související. 

Podpůrná opatření prvního stupně zajišťuje mateřská škola na základě PLPP. Od 

druhého stupně podpory jsou podpůrná opatření stanovována ŠPZ po projednání se školou a 

zákonným zástupcem dítěte. 

Od měsíce září je přijata do naší mateřské školy dívenka s autismem. Na základě 

současných dokumentů jsme zpracovali individuální plán, se kterým byli seznámeni zákonní 

zástupci i pedagogové. Individuální plán je doplňován podle potřeby, a vyhodnocován 

písemně školním asistentem s pedagogem. Školní asistent je vždy nápomocný učitelce. 

Práce asistenta spočívá ve : 

- spolupráci se zákonnými zástupci společně s pedagogem , doprovod dítěte 

- zprostředkovávat podle potřeby komunikaci v vrstevníky, v kolektivu 

- posilovat rozvoj samostatné komunikace 

- zapojování dítěte do společných aktivit v mateřské škole 

- dále pracuje podle IVP dítěte, jeho vyhodnocení případných doporučení s poraden 

Mateřská škola spolupracuje s  poradenským zařízením v Českém Těšíně, kde dítě 

dochází na terapie. Telefonicky, návštěvou můžeme řešit problémy, případné nejasnosti. 

Zároveň jsme v úzké spoluprací s představitelkou Rané péče, která spolupracuje i s rodinou. 

9. Podmínky vzdělávání dětí nadaných 

 Učitelky v mateřské škole, se podobu pobytu dětí v mateřské škole na základě 

vhodných podnětů, motivací, snaží co nejvíce rozvíjet každé dítě. Vzdělávání je vedeno 

způsobem, tak abychom stimulovali rozvoj jejich potenciálu včetně nadání. Tak aby později 

ve škole se nadání mohlo projevit. 

 

 

 



10. Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let 

Rámcové cíle a záměry vzdělávání obsažené v RVP PV, jsou i pro vzdělávání dětí do 

dvou do tří let. Je nutné uvědomovat si specifika takového věku dítěte. Podmínkou úspěšného 

vzdělávání je přizpůsobovat se organizace, střídáním nabídky činností, trénování návyků a 

praktických dovedností, dětem musíme ponechat pro jejich správný rozvoj dostatečný prostor 

pro volné hry a pohybové aktivity. 

Podmínky vzdělávání dětí od 2 do 3 let 

- Dostatečné množství podnětných a bezpečných hraček, vhodných pro dvouleté děti 

- V heterogenní třídě mají dětí možnost hrát si v malé herně, kde jsou hračky 

přizpůsobené jejich věku 

- Děti mají dostatečně volný prostor pro pohyb a hru 

- Mateřská škola vytváří podmínky pro adaptaci dítěte v souladu s jeho individuálními 

potřebami 

- Vzdělávání jsou realizovány podle potřeb dětí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ 

Charakteristika třídy 

Mateřskou školu – Przedszkole představuje heterogenní třída 24 dětí. Z celkového počtu je 12 

děvčat a 12 chlapců. 

Kritéria přijímání dětí do mateřské školy: 

 a) přijetí dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, zároveň patří do spádové 

 mateřské školy 

 b) do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se  přijímají děti, které před 

 začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo 

 trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu (§ 

 179 odst. 3) nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše 

 povoleného počtu  dětí uvedeného ve školském rejstříku. 

 c) v případě nenaplnění kapacity můžou být přijímány dětí mladší tří let do MŠ 

 d) děti můžou být přijímány i během školního roku, pokud není naplněná kapacita 

Třída je umístěna v samostatné budově vedle Základní školy v Ropici. Vchází se do 

Przedszkola přes malou předsíňku a pak je šatna, kde má každý z dětí své místo označené 

značkou. Z šatny přicházejí děti do velké herny, kterou využíváme k řízeným činnostem i 

volným hrám. Z velké herny jde jít do malé herny, kde mají děti svůj kuchyňský koutek a 

volně přístupné knížky. Z velké herny se dále může projít do jídelny, kterou rovněž 

využíváme k tvůrčím aktivitám, při rozdělení do skupin i děti zde mají volně přístupné hry, 

které si mohou vzít ke stolečku. Velká herna je oddělena od jídelny posuvnými dveřmi. 

Nabízíme dětem vhodné vzdělávací prostředí, vstřícné, podnětné, zajímavé a obsahově 

bohaté. Je pro nás důležité, aby se děti cítily jistě, bezpečně, radostně a spokojeně. Ve třídě 

jsou vybudovány hrací kouty – kout s auty a dopravním kobercem, koutek s kuchyňkou, kout 

s knížkami, koutek s kostkami pro různé stavby a koutek s didaktickými hrami a pomůckami 

v jídelně, a také koutek přírodovědní kde máme živé žabky a strašilku. Dětem jsou volně 

přístupné papíry, pastelky a jiné materiály pro vlastní tvorbu. 

Edukační činnosti vycházejí ze školního vzdělávacího programu MŠ. Plnohodnotně 

doplňujeme a podporujeme rodinnou výchovu a pomáháme zajistit dětem prostředí s 

dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení. Je pro 

nás prioritou, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a 

zdrojem dobrých a spolehlivých základů do života i vzdělávání. Při naší práci rozvíjíme 

osobnost dítěte, podporujeme jeho tělesný rozvoj a zdraví, jeho osobní spokojenost a pohodu, 

napomáháme dětem chápat okolní svět a motivujeme je k dalšímu poznávání a učení a v 

neposlední řadě dětem přibližujeme normy a hodnoty touto společností uznávané. Vytváříme 

dobré předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, a to hlavně tím, že maximálně 

podporujeme individuální rozvojové možnosti dětí.Využíváme odpovídající metody a formy 

práce. Zařazujeme prožitkové a kooperativní učení, hry a činnosti, které jsou založeny na 

přímých zážitcích dětí, integrované vyučování, situační učení, aktivity spontánní i řízené. 



Při své práci jsme si s paní učitelkou upravily pracovní dobu, abychom se co nejvíce 

kryly v činnostech řízených. Kdy jedna paní učitelka si vezme starší děti do vedlejší místnosti 

tam pracuje, podle svého plánu. Druhá paní učitelka si s mladšími děti plní činnosti 

připravené. Mladší děti plní činnosti, podle svých možností. Mají více času na hru 

přizpůsobenou k jejím věkovým schopnostem. 

Nyní v mateřské škole pracujeme s jednou dívenkou podle individuálního 

vzdělávacího plánu. IVP je zpracován na základě současných dokumentů, a průběžně 

doplňován. Školní asistent si vede záznamy ohledně postupů dítěte. Školní asistent v průběhu 

celého dne se plně věnuje dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami. Nejčastěji 

v komunitním kruhu, je pro dívenku složitější poslouchat, komunikovat, proto volíme v tomto 

čase individuální vzdělávání ve vedlejší místnosti. Společně tam pracují s připraveným 

materiálem. Při společných pohybových hrách se účastní společně s ostatními dětmi. 

Děti jsou přijímány do mateřské školy na základě kritérií daných ve Školním řádě. 

„Cílem naší didaktiky budiž od začátku až do konce: hledati a nalézati, jak by 

měli učit méně ti, kteří vyučují, ale jak by se naučili více ti, kteří se učí.“ 

Velká Didaktika, J.A.Komenský 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. CHARAKTERISKTIKA VDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 
 

Filozofii naší školy je předávat a zprostředkovávat dětem základní životní zkušeností v 

přirozeném prostředí skupiny vrstevníků, cestou výchovy a vzděláváním založeném na 

principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů. Rozvíjet samostatnost a zdravé 

sebevědomí, sebejistotu a tvořivost dětí. Položit základy celoživotního vzdělávání všem 

dětem podle jejich možností. Prosazovat úzkou spolupráci s rodinou, která je ve vzdělávání 

důležitá. 
  Zároveň seznamujeme děti s tradicemi souvisejícími s národnostní odlišnosti. Velkou 

péči věnujeme spolupráci s rodiči. Podrobně je informujeme o plnění vzdělávacího záměru 

školy ve prospěch všestranného rozvoje jejich dětí. Zaměřujeme se na prohlubování znalostí 

mateřského jazyka dětí, výuku vedeme v polském jazyku s ohledem na polské národnostní 

menšiny. 

 

Záměr : Naše mateřská škola se snaží vytvořit podmínky vhodné pro rozvoj osobnosti dítěte 

po všech stránkách a zároveň, seznamovat dětí s  prostředím mimo rodinný domov. 

 
Rámcovým cílem -  předškolního vzdělávání je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, 

psychické i sociální a vést je tak, aby na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a 

relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat, pokud možno aktivně a s osobním 

uspokojením, takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny (zejména v prostředí jemu 

blízkém, tj. v prostředí rodiny a školy), a zároveň i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně 

očekávají. 
 

 rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání 

 osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 

 získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná 

osobnost působící na své okolí 

 

Klíčové kompetence neboli soubory předpokládaných vědomostí, dovedností, 

schopností, postojů a hodnot představují cílové stavy, k jejichž naplňování by mělo společně 

směřovat veškeré vzdělání. Proto je snahou, aby klíčové kompetence tvořily neopominutelný 

základ vzdělávání na všech úrovních a aby k jejich vytváření směřoval a přispíval veškerý 

vzdělávací obsah i aktivity a činnosti, které ve škole probíhají. 

Pro etapu předškolního vzdělávání jsou za klíčové kompetence požadované tyto: 

 

 kompetence k učení 

 kompetence k řešení problémů 

 kompetence komunikativní 

 kompetence sociální a personální 

 kompetence činnostní a občanské 

 

Rozepsané klíčové kompetence jsou součástí RVP PV. 

 

 

 

 

 

 

 



Formy vzdělávání 

 

 prožitkového učení – uděláš si sám a budeš vědět 

 kooperativní  hra - přímá zkušenost v kolektivu 

 situační učení 

 spontánní sociální učení – princip přirozené nápodoby 

 zkoumání a řešení problémových situací 

 spontánní tvořivost 

 využívání síly přírodního prostředí 

 práce s knihou, vyhledávání informací 

 

Popis vzdělávání: 

 rovný přístup všech dětí ke všem činnostem i k jejich osobnostem 

 respektování individuality dítěte 

 svobodná volba činností, nenásilné vedení dítěte 

 radostná, laskavá a vstřícná atmosféra 

 otevřenost k rodičům 

 umožňujeme dětem zkoumání a objevování okolního světa 

 rozvíjíme hrou i řízenou činností komunikativní schopnosti dětí 

 vedeme ke vzájemnému respektování, soucítění, pomoci 

 dbáme na bezpečí dětí nejen po reálné stránce ale i pocitové 

 dbáme na dodržování pravidel   

 

Komunitních kruh – ranní setkání, místo, kde si můžeme popovídat, říct co se nám nelíbí, 

vítáme se vněm, komunikujeme na každé téma 

Dechová cvičení – kdy s dětmi  nacvičujeme  práci s dechem, procvičujeme hrubou i jemnou 

motoriku, motoriku mluvidel. 

Pohybové činnosti – spojené s hudbou, pohyb podle hudby, tleskání v rytmu,, spojení hudby a 

pohybu, využívání Orfových nástrojů k pohybovým činnostem. 

Grafická cvičení – jsou připravená pro děti podle J. Bednářové 

Dramatické hry – dramatizace pohádky, příběhu, dané situace, využitím převlečení, čepiček.. 

Konstruktivní hry – využitím různých kosteck, spojovacího materiálu, papírových cihliček – 

stavby do prostoru 

Námětové hry – hry na základě námětu – lékař, policista 

Polytechnicné vzdělávání - experimentování 

Hry rozvíjející předmatematické dovednosti – hry prostorové, labirynty, zábavné prvky 

z matematicky prof.Hejného, z různých DVPP 

Záměr : - zapojit ještě do vzdělávání i Metodu dobrého startu 

 - dovzdělání učitelek v logopedické prevenci 



6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH 

 

Vzdělávací oblasti podle RVP PV 

Obsah předškolního vzdělávání představuje hlavní prostředek vzdělávání dítěte 

v mateřské škole. Rámcový vzdělávací program předškolního vzdělávání je vymezen tak, aby 

sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů. Vzdělávací obsah 

je uspořádán do pěti vzdělávacích oblastí: biologické, psychologické, interpersonální, 

sociálně-kulturní a environmentální. 

Vzdělávací obsah se stanovuje pro celou věkovou skupinu společně, tj. pro děti ve věku od 3 

do 6 -  (7) let. V naší mateřské škole děti už i od 2 let. 

 

Vzdělávací oblasti 

 Dítě a jeho tělo 

 Dítě a jeho psychika 

 Dítě a ten druhý 

 Dítě a společnost 

 Dítě a svět 

 

Ve vzdělávacích oblastech se zaměřujeme na: 

 rozvoj tělesné zdatnosti a zdraví 

 rozvoj poznávacích procesů a řeči 

 rozvoj praktických dovedností a návyků 

 rozvoj estetického vnímání 

 rozvoj kladného postoje k ochraně životního prostředí 

 

 

 

Dílčí cíle vyjadřují, co by měl pedagog v průběhu předškolního vzdělávání sledovat, co by 

měl u dítěte podporovat - viz RVP PV. 

 

Rámcové časové rozvržení a konkrétní obsah si učitelky zpracovávají formou TVP. Při 

zpracování vždy vycházejí z RVP PV, složení třídy a individuálních potřeb dětí. 

 

 

 

 

 

 

 



V TVP jsou vedeny veškeré materiály, plány, hodnocení tematických celků vztahující se 

ke vzdělávacímu obsahu – integrovaným blokům. TVP jsou nedílnou součástí ŠVP 

Integrovaný blok  zahrnuje oblasti 

 

 biologická 

 psychologická 

 interpersonální 

 sociálně kulturní 

 environmentální 

 
ad.1) biologická – stimulovat a podporovat růst a neurosvalový vývoj dítěte.Podporovat 

fyzickou pohodu, zlepšovat tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu, rozvíjet 

pohybové i manipulační dovednosti dětí, učit je sebeobslužným dovednostem  a vést je ke 

zdravým životním postojům. 
 

ad.2)psychologická – rozvíjet duševní pohodu dítěte, psychickou zdatnost, jeho intelekt, řeč a 

jazyk, poznávací procesy a funkce, jeho city i vůli, stejně tak i jeho sebepojetí  a 

sebenahlížení, jeho kreativitu a sebevyjádření. 
 

ad.3)interpersonální – utvářet vztahy dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat, kultivovat 

a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů. 

 

ad.4)sociálně kulturní – uvést dítě do společenství ostatních lidí, do života v lidské společnosti 

i do světa kultury a umění, pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje, 

přijmout základní všeobecné, uznávané společenské, morální a estetické hodnoty a podílet se 

na utváření společenské pohody. 
 

ad.5)environmentální – založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o 

vlivu člověka na životní prostředí počínaje nejbližším okolím a konče globálními  problémy 

celosvětového dosahu, vytvořit základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte k životnímu 

prostředí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAWIMY SIĘ Z MISIEM USZATKIEM CAŁY ROK 

 

 
Integrované bloky       Tématická část 

 

 

WESOŁE PRZEDSZKOLE    -    Mam kolegów koleżanki 

- Moje przedszkole 

- Co już znam i potrafię 

 

JESIENNY WIATR      -    Miś w ogrodzie 

- Miś uszatek w lesie 

- Pan listopad 

- Ja i moje zdroje 

 

 

ZIMA, ZIMA ŚNIEŻEK PRÓSZY   -    Bajkowe święta 

 Pani Zima jedzie, 

Karnawał 

- Moja babcia i dziadek 

mają święto 

- Ja i mój dzień 

- Czym jeździmy 

 

 

JUŻ PTASZKI ŚPIEWAJĄ    -    Kolory wśród nas 

- Wiosenne porządki 

- Wielkanocny kurczaczek 

- Moja planeta Ziemia 

 

 

ŚWIAT WOKÓŁ MNIE     -    Moja rodzina 

- Kim będę 

- Dzieci świata 

- Moja ulubiona zabawka 

- Wakacje, wakacje 

 

 

 

 

 

 

 



Název integrovaného bloku 

WESOŁE PRZEDSZKOLE 

 

 
Záměr, charakteristika: V prvním měsíci pomoci maňáska Misia Uszatka se budeme snažit 

zapojit dětí do prostředí mateřské školy. Dětí se seznámí s prostředím mateřské školy, 

personálem, poznají nové kamarády. Poznají organizaci dne. Poznáme kamarády z vedlejší 

mateřské školy, české. Pokud budou rodiče chtít mají možnost účastnit se s dítětem první dny 

v mateřské škole v poznání nového prostředí. Společně budeme vytvářet pravidla společného 

soužití, budeme se snažit s dětmi je respektovat a dodržovat. 

 

Doba realizace: 4 týdny 
 

 

 Dílčí cíle : 
D+T  děti si budou osvojovat sebe obslužné činnosti, před jídlem, po jídle, po použití toalety) 

 

D+PS budeme poznávat okolí kolem sebe, kamarády, prostředí, personál 

 

D+D seznamovaní s pravidly chování v mateřské škole i ve vztahu k druhým 

 

D+SP poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření 

 

D+SV seznámení s místem a prostředím, ve kterém dítě žije a vytváření pozitivního vztahu k 

němu 

 

 

 

 

Tematické částí 

-Mam kolegów, koleżanki 

-Przedszkole mój dom 

-Co już znam, potrafię 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Název integrovaného bloku 

JESIENNY WIATR 

 
Záměr, charakteristika : V tomto bloku chceme děti seznámit se změnami v přírodě 

souvisejícími se změnou ročního období. Budeme sledovat změny na zahradě, v lese, v okolí. 

Poznáme zvířata, které bydlí v lese. Společně s maňáskem Misiem budeme experimentovat se 

zeleninou, ovocem, přírodním materiálem. Budeme děti seznamovat i s bezpečným chováním, 

oblékáním. Ochrana vlastního zdraví. Dítě bude vědět jak dbát na osobní zdraví a bezpečí 

svoje i druhých. Zároveň vytvářet povědomí o tom že je třeba přírodu chránit. Sledovat 

změny přírody a její přípravu na příchod zimy. 

 

Doba realizace : 8 týdnu 
 

Dílčí cíle 

 

D+T – uvědomění si vlastního těla, osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových 

činnostech a jejich kvalitě 

D+PS – rozvoj komunikativních dovedností 

 - rozvoj a kultivace mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání 

D+D – posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem 

D+SP – vytvoření základů aktivních postojů ke světu k životu 

D+SV – rozvoj úcty k životu ve všech frontách 

 
Tématické části: 

 

- Miś w ogrodzie 

- Miś Uszatek w lesie 

- Pan Listopad 

- Ja i moje zdrowie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Název integrovaného bloku 

ZIMA, ZIMA ŚNIEZEK PRÓSZY 

 

 
Záměr, charakteristika: v tomto bloku budeme zjišťovat, ověřovat jaký je sníh, 

experimentovat se sněhem. Zároveň v této části věnujeme nějaký ten čas vánocům, jejich 

tradicím, souvisejícími zvyklostmi. Děti poznají zimní sporty. Poznají jaké náčiní je potřeba 

k těmto sportům. Seznámíme se s heslem – Ve zdravém těle zdravý duch - . Zároveň oslavíme 

svátek babičky a dědečka.  Rozpoznáme karnevalové masky. Poznáme svůj den. Z čeho se 

skládá. A seznámíme dětí s dopravními prostředky. 

 

Doba realizace – 11 týdnů 
 

d.c. 

 
D+D - rozvoj fyzické a psychické zdatnosti 

D+PS – rozvoj tvořivosti, osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich 

funkcích, poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě 

D+D - osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro 

navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem, rozvoj kooperativních dovedností, 

ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými 

D+SP – rozvoj schopností žít ve společenství ostatních lidí, rozvoj společenského i 

estetického vkusu 

D+SV- osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností 

v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho 

nebezpečnými vlivy 

 
Témata: 

Bajkowe święta 

Sporty zimowe, karnawał wokół nas 

Moja babcia i dziadek mają święto 

Ja i mój dzień 

Czym jeździmy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

NÁZEV INTEGROVANÉHO BLOKU 

JUż PTASZKI ŚPIEWAJA 

 
DOBA REALIZACE 

 

ZÁMĚR, charakteristika – jaro přichází, budeme si všímat změn hlavně v přírodě. Provedeme 

děti těmito změnami, hlavně procházkami, kde si děti budou moct všímat změn, mohou je 

komentovat. Poznáme barvy jara, budeme experimentovat s barvami. Společně si zasadíme 

semínka – rajčete, papriky. Děti se budou snažit zalévat a pečovat o rostlinku, kterou si budou 

moct odnést na konci školního roku domů. V tomto období prožijeme velikonoční svátky, 

budeme si povídat o tradicích, zvycích v tomto období. Budeme společně rozvíjet vědomostí 

o naší planetě Zemi. 

 

Dílčí cíle 

D+T – rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné 

motoriky 

D+PS – rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních – vnímání, 

naslouchání, porozumění, i produktivních – výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, 

vyjadřování. Vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a 

rozvoj zájmu o učení 

D+D – vytváření prosociálních postojů – rozvoj sociálních citlivosti, tolerance, respektu, 

přizpůsobivosti.. 

D+SP – rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj 

schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, aktivně se přizpůsobovat 

společenskému prostředí a zvládat jeho změny 

D+SV –pochopení, že změny způsobení lidskou činností mohou prostředí chránit a 

zlepšovat, ale také poškozovat a ničit. Vytváření elementárního povědomí o 

širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji 

a neustálých proměnách, vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, 

se živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemi 

 
Témata 

Kolory wśród nas 

Wiosenne porządki 

Wielkanocny kurczaczek 

Moja planeta Ziemia 

 

 

 

 

 



 

 

Název integrovaného bloku 

Świat wokół mnie 
 

 
Záměr, charakteristika: Společně budeme prožívat rodinné svátky, svátek matek. Připravíme si 

vystoupení pro rodiče na den Rodiny. Budeme si s dětmi povídat, kdo tvoří rodinu. Zda znají 

jména svých rodičů, sourozenců, prarodičů.  Seznámíme se s povoláním. Kým by chtěly děti 

být, až budou velké. Co dělají jejich rodiče? Společně oslavíme svátek dětí. Procestujeme celý 

svět společně s medvídkem, a tím si představíme i jiné národnosti jejich zvyky, rozdíly.  

Představíme si svou oblíbenou hračku. Zároveň budeme upevňovat co už známe víme. 

Nejdůležitější bude povídání  o bezpečném chování během školních prázdnin. Rozloučíme se 

s předškoláky. Připravíme na zakončení školního roku program na Radovánky. Společně 

pojedeme na výlet. 

 

Dílčí cíle 

D+T osvojení si věku přiměřených dovedností, osvojení si poznatků a dovedností důležitých k 

podpoře draví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí 

D+PS osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj 

zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální, osvojení si 

elementárních poznatků o návykových systémech a jejich funkci – abeceda, čísla, rozvoj 

poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit 

D+D rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních 

D+SP seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o 

prostředí, v němž dítě žije, vytváření povědomí o existencí ostatních kultur a národností 

D+SV poznávání jiných kultur 

 
Témata 

Moja rodzina 

Kim będę 

Dzieci świata 

Moja ulubiona zabawka, wakacje, wakacje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

7. AKTIVITY V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE - PRZEDSZKOLE 

 
 Den brambory, Podzimní setkání 

 

 Mikuláš 

 

 Stromeček – vánoční dílny 

 

 Karneval 

 

 Setkání s prarodiči 

 

 Den Matek 

 

 Jaro je tady – Zajíček 

 

 Radovánky 

 divadlo – Bajka a jiné 

 Výlety 

 Loučení se školáky 

 Hledání pokladů - smaženice 

 Návštěva seniorů v domově důchodců s programem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. NADSTANDARDNÍ AKTIVITY NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 
  

 Plavecký výcvik 

Hlavním smyslem této aktivity je v tomto případě naučit děti nebát se vody a udělat 

tak první nebo i druhý krůček k dovednosti plavaní. 

 

Program je obohacen o: 

 

1. Otužování 

2. Činnosti a hry ve vodě – plaveckou průpravu 

3. Základy plavání 

 

Všechny tyto činnosti jsou prováděny nenásilnou formou hry. Děti jsou před každým 

výcvikem poučeny o bezpečném chování na koupališti i během celé dopravy. 

 

 

 

 

 Lyžařský výcvik 
 

Dětem je nabídnutá možnost lyžařského výcviku u Malina Ski – Bukovec. Děti mají 

zajištěnou dopravu, stravu (svačinku) na místě. Jsou rozdělení do skupinek pro instruktory, 

kteří se o děti starají. Doprovod dělá paní učitelka, která je přítomna na místě a nápomocná 

instruktorovi k případnému doprovodu dítěte na toalety, dohlíží celou dobu. Doprovází děti n 

a svačinky, dohlíží na děti při stravování na místě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8. EVALUACE A HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 
 

V naší mateřské škole děláme evaluaci (zpětnou vazbu) denně, rozhovorem mezi 

učitelkami i školnicí jako rekapitulace dne, předáváním informací týkající se dětí a dění 

v mateřské škole.  Na konci tématu každá učitelka hodnotí svou práci v hodnotícím listu.    

Hodnocení dětí provádíme hodnocením 3 krát během školního roku, abychom mohly 

průběžně reagovat na změny. Práce dětí jsou zakládány do portfolia. 

Formy evaluace – pozorováním, rozhovorem, anonymním dotazníkem u rodičů, 

diskusí, hospitace 

Hodnocení provádíme na základě chování dětí, jejich reakce, jejich postupy. Dále 

konzultujeme s rodiči. Mezi zaměstnanci provádíme evaluaci i na poradách, které provádíme 

minimálně 2krát ročně. 

 

Časový plán autoevaluace 

 

Září :  - vypracování pravidel pro chování se dětí v prostorách MŠ 

 

Říjen  :  -  hodnocení ŠVP a RVP – soulad, materiální podmínky 
 

Listopad : - doplnění diagnostik dětí – portfolia 
 

Leden  :  - provozní a ped. porady, vyhodnocení připomínek 

 

Únor :   - portfolio učitelek, ( metod.materiály, využívání poznatků z DVPP),  

diagnostické listy dětí – individuální pokroky 

 

Březen : - hospitace učitelky 
 

Duben : - hodnocení spolupráce s ostatními subjekty 

 

Květen : - hodnocení spolupráce s ostatními zaměstnanci, doplnění práci dětí -    

zhodnocení 
 

 

Červen :  - třídní evaluace (uzavření šk.r., zhodnocení celoroční práce,  

 hospitace) 

 

Srpen :  - sebereflexe, příprava na další školní Rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Přílohy 

 

1. Úmluva o právech dítěte 

 

2. Desatero pro rodiče předškoláků 

 

3. Školní řád 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


