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1. Identifikační údaje 

1.1. Název vzdělávacího programu 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (ŠVP PV) 

Korálky 

 

1.2. Předkladatel 

Základní škola a Mateřská škola Verměřovice, okres Ústí nad Orlicí 

 

Základní údaje o škole 

 

Adresa: 561 52 Verměřovice 115 

Ředitelka školy: Mgr. Jitka Dušková 

Telefon: 465 642 679 

E-mail: zsvermerovice@seznam.cz 

IČO: 750 150 30 

Redizo: 650 057 511 

IZO    kapacita 

Základní škola 102 642 389           62 

Mateřská škola 150 057 555          28 

Školní družina  118 000 624          20 

Školní jídelna   150 057 563          94 

 

1.3. Zřizovatel 

Název: Obec Verměřovice 

Adresa: 562 51 Verměřovice 

Telefon, fax: 

E-mail: 

1.4. platnost dokumentu: 

kontaktní osoba    Jitka Dušková 

     ředitelka školy 

mailto:zsvermerovice@seznam.cz
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1.5 Představení naší mateřské školy 

Mateřská škola ve Verměřovicích je jednotřídní s kapacitou původně do 25 dětí, nyní máme 

kapacitu rozšířenou na 28 dětí.  

Od svého vzniku v roce 1965 sídlí v budově školy, z čehož vyplývá úzké propojení obou škol. 

Další modernizace a údržba byla prováděna v letech 1983 -1985, kdy byl postaven altán pro obě 

zařízení a upravena zahrada. 

Vzhledem ke stáří budovy se vyskytovaly různé závady na odpadním potrubí, v havarijním 

stavu byla i střecha budovy, nevyhovující kuchyně v přízemí školy, WC, jídelna pro žáky ZŠ v patře, 

kam se donášelo jídlo po schodech s přízemí. Velký problém byla i tělesná výchova, kdy děti musely 

docházet do Kulturního domu, ve kterém téměř každý týden probíhaly taneční zábavy. Obecní 

zastupitelstvo po volbách 1988 začalo připravovat rekonstrukci a přístavbu školy. Přes velké množství 

náročných jednání s různými institucemi, získávání úvěru, výběr stavebních firem apod. byla nově 

zrekonstruovaná budova MŠ a ZŠ předána do užívání dětí opět v říjnu 2000. Nákladem přes osm 

miliónů korun vznikly nové prostory: jídelna pro obě zařízení, moderní kuchyň a tělocvična. Došlo 

také k úpravám vnitřního interiéru včetně jeho moderního vybavení. Stávající budova umožňuje 

prohlubovat spolupráci mezi MŠ a ZŠ. Užívání společných prostor (jídelna, tělocvična, zahrada) 

utužuje vztahy mezi dětmi i pedagogickými pracovníky. 

V roce 2017 proběhla nová rekonstrukce WC v MŠ. V roce 2018 byl položen nový koberec 

v zadní části herny a vytvořeny nové síťové nástěnky. 

Věříme, že provedené rekonstrukce v minulých letech i v letech současných budou přínosem i 

pro další generace a povedou k vylepšení prostředí, které bude sloužit k tvořivým hrám a spokojenému 

pobytu dětí. 

Verměřovice patří k vesnicím, jimž v posledních letech vzrůstá počet obyvatel a rozsáhlá 

modernizace školy přispěje k další stabilizaci mladých rodin v obci. 

Od 1.1 2003 jsou MŠ a ZŠ a školní jídelna spojeny do jednoho právního subjektu s názvem 

Základní škola, současný název zařízení je Základní škola a Mateřská škola Verměřovice, okres Ústí 

nad Orlicí. 
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2. Podmínky a organice vzdělávání 

 

2.1 Věcné podmínky 

Mateřská škola je jednotřídní. S dětmi pracují dvě učitelky odborně a pedagogicky způsobilé. 

Prostorové podmínky školy jsou vzhledem k počtu dětí a realizovanému vzdělávacímu 

programu dostačující. MŠ je umístěna v přízemí budovy, k dispozici má dvě propojené místnosti, 

které slouží jako herna a dveřmi oddělenou ložnici. 

Herna je funkčně zařízena. Dětský nábytek máme účelně uspořádán do námětových koutků, 

které stimulují děti k nejrůznějším činnostem. Současně je zde i dostatek prostoru pro pohybové 

aktivity, zároveň máme možnost využívat tělocvičnu ZŠ. 

Většina hraček, stavebnic i pomůcek je uložena v otevřených poličkách a tak jsou dětem volně 

přístupné. Vybavení hračkami je rozmanité a pestré. Učební pomůcky postupně doplňujeme. Vybavení 

se inovuje v souladu se současnými moderními trendy v předškolní výchově (klavír, televize, DVD 

přehrávač, CD přehrávač, bohatá dětská i učitelská knihovna, netradiční materiály na výtvarné a 

pracovní činnosti…). Děti se samy svými výtvory podílejí na výzdobě interiéru budovy a rodiče 

mohou díla svých dětí průběžně sledovat. 

K MŠ přiléhá prostorná oplocená zahrada s dřevenou chaloupkou, která slouží dětem ke hraní i 

k uklízení zahradních hraček. Máme nově přestavěné pískoviště s tabulí na kreslení křídami, které jsou 

částečně zastřešené. Oblíbenou prolézačkou je dřevěný hrad se skluzavkou a lezeckou stěnou. Nově 

máme udělanou kyvadlovou houpačku, která u dětí získala hned po dřevěném hradu na oblíbenosti. 

Zahradu bohatě využíváme po celý rok. 

Po navýšení povoleného počtu dětí od září 2008 (28 dětí) pociťujeme nedostatek místa a to 

zejména v šatně. Tento nedostatek se snažíme řešit přidáním botníků ve vstupní chodbě a jinou 

organizací při přezouvaní dětí. 

 

2.2 Životospráva 

Dětem je podávána plnohodnotná a vyvážená strava dle předpisů. Je stavována vhodná skladba 

jídelníčku, dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů. Pitný režim je zajištěn po celý 

den. Ráno kuchařka přináší čerstvě uvařený čaj ve várnici. Každé dítě pije ze svého hrnečku podle své 

potřeby. Kuchařka školní jídelny toto nádobí denně umývá. 
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Mezi jednotlivými jídly jsou dodržovány tříhodinové intervaly. Děti do jídla nenutíme, ale 

snažíme se, aby vše alespoň ochutnaly. 

V naší mateřské školy je zajištěn pravidelný denní řád. Je však natolik tvárný, že umožňuje 

přizpůsobit se potřebám dětí a aktuální situaci. 

Děti jsou každodenně dlouho venku na čerstvém vzduchu s ohledem na počasí a ovzduší. Při 

vhodném počasí se snažíme činnosti s dětmi přesunout ven. Děti mají dostatek volného pohybu na 

zahradě i uvnitř mateřské školy. 

Odpolední odpočinek je upraven podle individuálních potřeb dětí. Dětem, které neusnou je 

nabídnuta klidná zájmová činnost. 

 

2.3 Psychosociální podmínky 

Děti i dospělí se cítí v prostředí mateřské školy dobře, spokojeně a bezpečně. Nově příchozí dítě 

má možnost postupně se adaptovat na nové prostředí a situaci. 

Všichni zaměstnanci mateřské školy respektují individuální potřeby dětí, reagují na ně a 

napomáhají v jejich uspokojování, jednají nenásilně a citlivě, navozují situace pohody a klidu. 

Všechny děti v naší mateřské škole mají stejná práva a žádné nesmí být zvýhodňováno ani 

znevýhodňováno. 

Osobní svoboda a volnost dětí je respektována do určitých mezí, především s ohledem na jejich 

bezpečnost. 

Naší snahou je, aby třída byla pro děti kamarádským společenstvím, kde všichni ochotně 

dodržují pravidla soužití, která jsme si společně vytvořili. 

Uplatňovaný pedagogický styl je podporující a sympatizující, počítá s aktivní spoluúčastí dítěte 

a s jeho samostatným rozhodováním. Dostatečně oceňuje a vyhodnocuje konkrétní projevy a výkony 

dítěte a přiměřeně na ně reaguje pozitivním oceněním. 

Ve vztazích mezi dospělými i mezi dospělými a dětmi se projevuje vzájemná důvěra, tolerance, 

ohleduplnost a zdvořilost. Ve vztazích mezi dětmi je potřeba neustále posilovat kamarádství a 

ohleduplnost.
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2.4 Organizace 

Denní řád v naší mateřské škole je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální 

možnosti dětí a na jejich aktuální potřeby. Pravidelně jsou zařazovány řízené zdravotě preventivní 

pohybové aktivity. 

Učitelka se plně věnují dětem a jejich vzdělávání. Snaží se dětem zajišťovat potřebné zázemí, 

klid, bezpečí i soukromí. Při vstupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuální přizpůsobený 

adaptační režim.  

Poměr spontánních a řízených činností v denním programu je vyvážený. Děti mají dostatek času 

pro spontánní hru, aby ji mohly dokončit nebo v ní později pokračovat. 

Veškeré aktivity se snažíme organizovat tak, aby děti podněcovaly k vlastní aktivitě a 

experimentování. Vytváříme podmínky pro individuální i skupinové činnosti. 

Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, pro realizaci plánovaných činností jsou 

vytvářeny vhodné materiální podmínky. 

Snažíme se dbát na osobní soukromí dětí. Pokud to děti potřebují, mají možnost uchýlit se do 

klidného koutku a neúčastnit se společných činností, možnost soukromí mají i při osobní hygieně. 

 

2.5 Řízení mateřské školy 

Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny.  

Při vedení zaměstnanců ředitelka základní a mateřské školy vytváří ovzduší vzájemné důvěry a 

tolerance, ponechává spolupracovníkům dostatek pravomocí a respektuje jejich názor. Podporuje a 

motivuje spoluúčast všech členů týmu na rozhodování o zásadních otázkách školního programu. 

Ředitelka školy pozitivně zaměstnance motivuje a podporuje jejich vzájemnou spolupráci. 

Pedagogický sbor pracuje jako tým, zve ke spolupráci rodiče. Školní vzdělávací program pro 

předškolní vzdělávání vypracovává vedoucí učitelka mateřské školy ve spolupráci s druhou učitelkou. 

Mateřská škola spolupracuje se základní školou, se zřizovatelem i s jinými organizacemi ve 

Verměřovicích. 
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2.6 Organizace dne v mateřské škole 

6.30 – 8.00 hod – scházení dětí – ranní hry dle zájmu dětí, rozvíjíme podněty vzešlé od dětí, 

nabízíme činnosti související s týdenním tématem, podporujeme individuální rozhovory dětí mezi 

sebou i s učitelkou, uplatňujeme didakticky cílené činnosti individuálně i v menších skupinkách. 

8.00 – 8.15 hod – ranní cvičení nebo pohybové hry 

8.15 – 8.45 hod – hygiena, svačina 

8.45 – 9.15 hod – motivované kolektivní činnosti zaměřené na plnění cílů vzdělávacích oblastí 

třídního vzdělávacího programu, zohledňujeme věkově rozdíly mezi dětmi v jednotřídní mateřské 

škole 

9.15 – 11.15 hod – pobyt venku 

11.15 – 12.00 hod – hygiena, oběd 

12.00 – 12.30 hod – hygiena, příprava k odpočinku 

12.30 – 14.00 hod – odpočinek na lehátkách, zkracuje se podle individuálních potřeb dětí, 

nabízíme klidnou zájmovou činnost 

14.15 – 14.45 hod – hygiena, svačina 

14.45 – 15.30 hod – do odchodů dětí – odpolední zájmová činnost – hry dle přání dětí, 

individuální didaktické činnosti, individuální péče 

 

Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti a potřeby dětí. 

Pravidelně jsou zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity. Děti mají dostatek času i 

prostoru na spontánní hru, aby ji mohly dokončit nebo v ní později pokračovat. 

 

2.7 Spoluúčast rodičů 

Snažíme se, aby ve vztazích mezi pedagogy a rodiči panovala oboustranná důvěra, otevřenost, 

vstřícnost, respekt a ochota spolupracovat. 

Sledujeme konkrétní potřeby jednotlivých dětí a rodin a snažíme se jim porozumět a vyhovět. 

Informujeme rodiče o prospívání jejich dítěte, domlouváme se s rodiči o společném postupu při jeho 

výchově a vzdělávání. Podporujeme rodinnou výchovu a pomáháme rodičům v péči o děti, nabízíme 

spolupráci s PPP, nástěnky a časopisy pro rodiče se zdravotní a výchovnou tematikou. 
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Chráníme soukromí rodiny, jednáme s rodiči ohleduplně a taktně.  

Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů dle 

svého zájmu. Jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v mateřské škole děje. 

 

Pravidelná společná setkání 

Seznamovací schůzka  - září 

Mikulášské a vánoční posezení  - prosinec 

Posezení ke dni matek  - květen 

Rodičovská schůzka  - květen 

 

Rodiče zajišťují praní ručníků, pomáhají s přípravou masek na karneval, na čarodějnice, 

zajišťují fotografování a natáčení společenských akcí. 

 

2.8 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 

Snahou pedagogů je- stejně jako ve vzdělávání dětí, které speciální vzdělávací potřeby nemají- 

vytvořit každému dítěti optimální podmínky k rozvoji jeho osobnosti, k učení i ke komunikaci 

s ostatními a pomoci mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti. 

Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami je dítě, které k naplnění svých vzdělávacích 

možností potřebuje poskytnout podpůrná opatření. 

Podpůrná opatření pro stupeň jedna zajišťuje MŠ i bez doporučení školského poradenského 

zařízení. Mateřská škola vypracovává plán pedagogické podpory (PLPP). 

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně vypracovává mateřská škola pouze s doporučením 

ŠPZ. Určení daného stupně stanovuje vyhláška č. 27/2016 Sb. 

 

2.8.1 Pojetí vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními 

Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávaní jsou pro vzdělávání všech dětí společné. Jsou 

přizpůsobovány, tak aby maximálně vyhovovaly dětem, jejich potřebám i možnostem. 
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Podkladem plánu pro tvorbu vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními prvního 

stupně je ŠVP PV  s TVP PV. Rovněž pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními od druhého 

stupně jsou podkladem pro tvorbu individuálně vzdělávacího plánu (IVP), případě žádosti zákonných 

zástupců a na základě doporučení ŠPZ. Při vzdělávání dětí se SVP spolupracuje učitel s dalšími 

odborníky, využívá služby (ŠPZ). 

 

2.8.2 Podmínky vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními 

Podmínky pro vzdělávání dětí musí vždy odpovídat individuálním potřebám děti. Podmínky pro 

vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními stanovuje školský zákon a vyhláška č. 27/2016 

Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Učitel zajišťuje tyto 

podmínky s ohledem na vývojová a osobnostní specifika těchto dětí a měl by být vzděláván v oblasti 

speciální pedagogiky. 

Pro úspěšné vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními je potřebné zabezpečit (případně 

umožnit): 

 Uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při plánování a 

organizaci činnosti, včetně určování obsahu, forem i metod vzdělávání; 

 Realizace všech stanovených podpůrných opatření při vzdělávání dětí; 

 Osvojení specifických dovedností v úrovni odpovídající individuálním potřebám a možnostem 

dítěte zaměřených na samostatnost, sebeobsluhu a základní hygienické návyky v úrovni 

odpovídající věku dítěte a stupni postižení; 

 Spolupráci se zákonnými zástupci dítěte, školskými poradenskými zařízeními, v případě 

potřeby spolupráci s odborníky mimo oblast školství; 

 Snížení počtu dětí ve třídě v souladu s právními předpisy; 

 Přítomnost asistenta pedagoga podle stupně přiznaného podpůrného opatření. 

 

2.9 Vzdělávání dětí nadaných 

V naší MŠ sledujeme předpoklad dětí v různých činnostech. V rámci integrovaných bloků 

vytváříme podmínky, které stimulují vzdělávací potenciál všech dětí. Pro děti vytváříme pestrou 

nabídku aktivit činností, ve kterých je možné projevení nadání dětí v určité oblasti. 

Zatím v naší MŠ nepozorujeme žádné nadané dítě. Pokud by se nadání některého dítěte 

projevilo, doporučili bychom dítě do poradenského zařízení. Na základě vyjádření poradenského 



10 

 

zařízení bychom vypracovali individuální vzdělávací plán. Podmínkou je informovaný souhlas rodičů 

a spolupráce se zákonnými zástupci dětí. 

 

2.10 Vzdělávání dětí od dvou do tří let 

Do naší mateřské školy nastupují většinou děti po dokončení třetího roku života. Pokud by 

kapacita MŠ dovolovala nabrat více dvouletých dětí, řešili bychom situaci se zřizovatelem, aby byly 

zajištěny optimální podmínky pro jejich vzdělávání včetně opatření týkajících se bezpečnosti, hygieny 

i materiálního vybavení. 

 

3. Charakteristika vzdělávacího programu 

3.1 Koncepce naší mateřské školy 

Vycházíme z potřeb, zájmů a možností dětí jednotlivých věkových kategorií v jednotřídní MŠ. 

Snažíme se všechny děti pozitivně přijímat, akceptovat a uvádět je do společenství ostatních lidí, 

usnadnit jim přechod z intimního prostředí rodiny do širší společnosti. 

Pomáháme dětem rozvíjet zdravé sebevědomí, získávat pocit bezpečí, radost ze spolupráce a 

z poznávání nového a současně také dojít k poznání, že si každý odpovídá za svá rozhodnutí. 

V rozsahu dětských možností se snažíme přispívat k předávání kulturního dědictví, jeho hodnot, 

tradic a poznání. 

Nové poznatky a zkušenosti, které děti získávají během putování ročními obdobími, připomínají 

korálky navlékané na šňůrku. 

 

3.2 Metody a formy práce 

Využíváme metody prožitkového a kooperativního učení hrou a činnostmi dětí, které jsou 

založeny na přímých zážitcích dítěte, podporují dětskou zvídavost a potřebu objevovat a podněcují 

radost dítěte z učení. Probouzejí v dítěti aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a 

objevovat. 

Uplatňujeme také situační učení, které dětem umožňuje setkávat se se srozumitelnými 

praktickými ukázkami životních situací nápodoby, se uplatňuje během celého dne ve všech činnostech 

a situacích, které se v mateřské škole naskytnou. 
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Snažíme se, aby aktivity spontánní i řízené byly ve vyváženém poměru a aby ve vzdělávání 

převládaly formy individuální a skupinové nad formou frontální. 

 

4. Vzdělávací obsah 

Vzdělávací obsah je zpracován tak, aby odpovídal základním požadavkům pro výchovu a 

vzdělávání dětí předškolního věku a aby naplňoval rámcové cíle: 

 Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání (poznatky) 

 Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost (hodnota) 

 Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost 

působící na své okolí (postoj) 

 

Plnění cílů směřujeme k utváření základů klíčových kompetencí: 

1. Kompetence k učení 

2. Kompetence k řešení problémů 

3. Kompetence komunikativní 

4. Kompetence sociální a personální 

5. Kompetence činnostní a občanské 

 

Témata a podtémata nejsou kategoricky daná, je možno v průběhu roku pozměnit či nahradit jinými, 

aby bylo možno aktuálně reagovat na dění a změny v okolí.
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Téma:   HOLA, HOLA, ŠKOLKA VOLÁ 

Podtéma: 

 Školka plná poznání 

 To jsem já a to jsi ty 

DÍTĚ A JEHO TĚLO 

Osvojit si dovednosti důležité k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí a vytvářet 

zdravé životní návyky a postoje. 

DÍTĚ A JEHO PSYCHYKA 

Vhodnou organizací a laskavým přijetím usnadnit novým dětem vstup do mateřské školy. Rozvíjet 

komunikativní dovednosti a kultivovaný projev. 

DÍTĚ A TEN DRUHÝ 

Vést děti k navazování kontaktů mezi sebou navzájem. Posilovat prosociální chování ve vztahu k druhému 

v dětské skupině, v mateřské škole. 

DÍTĚ A SPOLEČNOST 

Rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních lidí, přizpůsobit se, spolupracovat, spolupodílet se, 

přináležet ke společenství ve třídě, ve škole a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané. 

DÍTĚ A SVĚT 

Vytvářet vztah k místu a prostředí, ve kterém dítě žije. 
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CHARAKTERISTIKA PODTÉMAT  

ŠKOLKA PLNÁ POZNÁNÍ 

Přivítání s dětmi po prázdninách. Seznamování nových dětí s prostředím třídy, budovy a školní 

zahradou. Učíme děti, kam si budou ukládat svoje osobní věci, jak budeme uklízet hračky. Seznamujeme 

děti s nabídkou činností, které je v mateřské škole čekají. Klademe důraz na bezpečnost při všech 

činnostech. 

 

TO JSEM JÁ A TO JSI TY 

Poznáváme nové kamarády, společně si vytváříme pravidla soužití v mateřské škole, ve třídě a 

snažíme se vytvořená pravidla dodržovat. Učíme se společně si hrát a zapojovat se do společných činností. 

Zvládáme na určitou dobu se odloučit od rodičů a být aktivní i bez jejich podpory. 
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Téma: ČAROVNÝ PODZIM 

Podtéma: 

 Malý zahradníček 

 Když příroda čaruje… 

 Volání teplých krajin 

 Podzim v lese 

 Vyleť až do oblak 

DÍTĚ A JEHO TĚLO 

Rozvíjet užívaní všech smyslů. 

Uvědomovat si možnosti vlastního těla. 

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA 

Rozvíjet řečoví schopnosti a jazykové dovednosti receptivní (vnímání, porozumění, poslech) i produktivní 

(výslovnost, vytváření pojmů, mluví projev, vyjadřování). Rozvíjet mravní a estetické vnímání. 

Rozvíjet a kultivovat smyslové vnímání, přechod od konkrétního názorného myšlení k myšlení slovně – 

logickému (pojmovému), rozvíjet a kultivovat paměť, pozornost a představivost, fantazii. Rozvíjet 

pozitivní city dítěte ve vztahu k sobě (uvědomovat si vlastní identitu, získávat sebevědomí a sebedůvěru a 

relativní citovou samostatnost. 

DÍTĚ A TEN DRUHÝ 

Podporovat dětská přátelství. 

Rozvíjet interaktivní a komunikativní dovednosti. 

DÍTĚ A SPOLEČNOST 

Kultivovat mravní a estetické cítění a prožívání, motivované podzimní přírodou a jejími plody. 

Vytvářet základy estetického vztahu ke světu, k životu, ke kultuře a umění. 

DÍTĚ A SVĚT 

Osvojovat si jednoduché poznatky o světě a životě, o přírodě a jejich proměnách. Osvojování si dovednosti 

potřební k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí a k spoluvytváření zdravého a bezpečného 

prostředí. 
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CHARAKTERISTIKA PODTÉMAT  

MALÝ ZAHRADNÍČEK 

Všímat si, jak se mění podzimní zahrady ovocné a zeleninové. Rozlišovat druhy ovoce a zeleniny, 

které se sklízí na jaře, v létě a na podzim. Vědě, že jsou také druhy ovoce, které se pěstují jenom v cizích 

zemích a k nám se dováží. Poznávat rozdíl mezi ovocem a zeleninou. Učit se znát a pojmenovávat ovoce a 

zeleninu. Vnímat je všemi smysly. 

 

KDYŽ PŘÍRODA ČARUJE … 

Sbírání přírodnin a hry s nimi, seskupování do útvarů podle vlastní fantazie i podle předlohy. 

Pociťovat radost a pohodu při hrách. Učit se ohleduplnosti ke kamarádům, ochotně jim pomáhat a řešit 

vzájemné neshody domluvou. 

Všímat si kouzelných barev v podzimní přírodě. Naučit se poznávat a pojmenovávat některé druhy 

listnatých stromů, všímat si rozdílů mezi stromem a keřem. Hry s barvami na papíře. 

 

VOLÁNÍ TEPLÝCH KRAJIN 

Učit se rozpoznávat základní znaky podzimu. Seznamovat se s charakteristickými znaky ptáků a se 

způsobem života některých druhů ptáků. 

 

PODZIM V LESE 

Osvojovat si poznatky o přírodě v lese, o jejích proměnách. Učit se poznávat a pojmenovávat lesní 

rostliny a jejich význam pro lidi. Poznávat keře, stromy a jejich plody. Učit se lásce k přírodě. Učit se mít 

cit pro potřeby kamarádů a také pro potřeby zvířátek. Procvičovat pohybové dovednosti, motivované hrou 

zvířátek. Rozvíjet řečové a jazykové dovednosti nad obrázky a při vycházkách. 

Rozvíjet u dětí poznatky o lesních zvířatech, seznamovat se s jejich vlastnostmi, charakteristickými 

znaky a způsobem života. Uvědomit si, že my lidé máme zvířátkům pomáhat, aby nestrádala. Poznat rozdíl 

mezi zvířaty domácími a těmi, která žijí ve volné přírodě. 

 

VYLEŤ AŽ DO OBLAK 

Seznamovat se s charakteristickými povětrnostními jevy, typickými pro podzim. Snažit se pochopit, 

jaký význam má pro člověka pozorování, učení se, objevování a poznávání neznámého. 
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Téma:ZIMNÍ KRÁLOVSTVÍ 

Podtéma: 

 Čertík Bertík skotačí 

 Adventní čas 

 Vánoční očekávání 

 paní zima 

 Zimní radovánky 

 Co si oblékáme celý rok 

DÍTĚ A JEHO TĚLO 

Rozvíjet pohybové dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace pohyblivosti, dýchání), 

ovládání pohybového aparátu. 

Rozvíjet fyzickou a psychickou zdatnost a osvojovat si věku přiměřené praktické dovednosti. 

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA 

Rozvíjet tvořivost (tvořivé myšlení, řešení problémů, tvořivé sebevyjádření).  

Rozvíjet schopnost a dovednost vyjádřit pocity, dojmy a prožitky. 

Osvojovat si některé dovednosti, které předcházejí čtení a psaní, rozvíjet zájem o psanou podobu jazyka. 

Získávat schopnosti řídit chování vůlí a ovlivňovat vlastní situaci. 

DÍTĚ A TEN DRUHÝ 

Rozvíjet schopnosti a dovednosti důležité pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem. 

Vytvářet prosociální postoje k druhému (sociální citlivost, toleranci, respekt, přizpůsobivost). 

DÍTĚ A SPOLEČNOST 

Rozvíjet kulturně estetické dovednosti (slovesné, výtvarné, hudební, dramatické) produktivní i receptivní. 

Vytvářet povědomí o mezilidských a morálních hodnotách. 

DÍTĚ A SVĚT 

Vytvářet a prohlubovat vztah k místu a prostředí, ve kterém dítě žije. 

Rozvíjet pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí. Pochopit, že 

změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit. 
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CHARAKTERISTIKA PODTÉMAT  

ČERTÍK BERTÍK SKOTAČÍ 

Navodit příjemné advetní ovzduší. Pripomínat si lidové zvyky a tradice.Radostně připravovat 

společné slavosti. Zdokonalovat pohybové dovednosti hrubé i jemné motoriky, motivovat se hrou čertíků. 

 

ADVENTNÍ ČAS 

Seznamování s vánočními symboly. Navozovat radostnou náladu nácvikem vánočních koled a 

básniček. Připravovat překvapení pro své blízké. Rozvíjet projevy kladných citových vztahů dětí k rodině, 

k příbuzným, ke kamarádům. Učit se vyjadřovat své pocity. 

 

VÁNOČNÍ OČEKÁVÁNÍ 

Připomínat si lidové zvyky a tradice. Společně prožívat vánoční radost u stromečku. Působit na 

estické cítění literárními texty. 

 

PANÍ ZIMA 

Rozlišovat znaky jednotlivých ročních období, umožňovat dětem získávat praktické zkušenosti, 

slovně řešit problénové otázky. 

Učit děti, jak je důležité si navzájem pomáhat a také být ohleduplní k druhým lidem. 

Probouzení zájmu o knížky, prohlížení, předčítání. 

 

ZIMNÍ RADOVÁNKY 

Získávání povědomí o druzích zimních sportů o olympiádě a paralympiádě, rozvíjet vyjadřovací 

shcopnosti. 

Radovat se z krásy zimní krajiny a z her ve sněhu. Zdokonalovat tělesnou zdatnost. Tvořit ze sněhu a 

aktivně provozovat dětské zimní sproty (sáňkování, bobování…) 
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CO SI OBLÉKÁME CELÝ ROK 

Umět pojmenovat části oblečení, třídit oblečení podle ročního období. Procvičovat skládání a 

ukládání svého oblečení. Zdokonalovat samostatnost v oblékání, rozvíjet pozitivní city ve vztahu k sobě, 

poslivat sebedůvěru. Učit se předcházet konflitkním situacím mezi dětmi. 
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Téma: TAJEMSTVÍ KOLEM NÁS 

Podtémata: 

 Krok vpřed a rok zpět 

 Moje tělo a zdraví 

 Karneval 

DÍTĚ A JEHO TĚLO 

Osvojit si poznatky o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě. 

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA 

Vytvářet pozitivní vztah k intelektuálním činnostem a k učení, podporovat a rozvíjet zájem o učení. 

Rozvíjet pozitivní city dítěte ve vztahu k sobě. 

DÍTĚ A TEN DRUHÝ 

Ochraňovat osobní soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými. 

DÍTĚ A SPOLEČNOST 

Rozvíjet základní kulturně společenské postoje, návyky a dovednosti dítěte. 

DÍTĚ A SVĚT 

Vytvářet povědomí o vlastní sounáležitosti se světem. 
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CHARAKTERISTIKA PODTÉMAT  

KROK VPŘED A KROK ZPĚT 

Seznámit děti s minulostí, co dříve lidé měli a co mají lidé dnes. Naučit je vážit si věcí, které jsou 

kolem nás.  

Učit děti zpomalit a uvědomovat si krásu, kterou máme kolem sebe. 

 

MOJE TĚLO A ZDRAVÍ 

Poznávat části lidského těla a učit se je pojmenovávat, poznávat funkci i funkci některých orgánů 

uvnitř těla. Učit se pečovat o své zdraví a chránit sebe i druhé před úrazem. Učit se na sobě rozlišovat levou 

a pravou stranu. Učit se chránit si své soukromí a nebát se odmítnout, co je mi nepříjemné ve styku 

s druhými. 

 

KARNEVAL 

Seznamovat děti s hudebními nástroji na obrázcích i podle zvuků, pojmenovávat je. 

Společně připravovat veselé a slavnostní prostředí výzdobou třídy, školky. 

Radostně si společně užít karnevalové veselí, pohyb s hudbou. 
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Téma: JARO ŤUKÁ NA VRÁTKA 

Podtéma: 

 Kniha můj kamarád 

 Z pohádky do pohádky 

 Příroda se probouzí 

 Zvířátka a jejich mláďátka 

 Pomáháme přírodě 

 Velikonoce- svátky jara 

 Bezpečnost kolem nás 

DÍTĚ A JEHO TĚLO 

Rozvíjet pohybové dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky a ovládání pohybového aparátu a tělesných 

funkcí. 

Uvědomovat si vlastní tělo a rozvíjet užívání všech smyslů. 

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA 

Rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti receptivní i produktivní. 

Posilovat přirozené poznávací vity (zvídavost, zájem, radost z objevování).  

Rozvíjet schopnosti a dovednosti vyjádřit pocity, dojmy a prožitky. 

Rozvíjet a kultivovat mravní a estetické cítění a prožívání. 

DÍTĚ A TEN DRUHÝ 

Vytvářet prosociální postoje k druhému (sociální citlivost, tolerance, respekt, přizpůsobivost). 

Rozvíjet interaktivní a komunikativní dovednosti. 

DÍTĚ A SPOLEČNOST 

Vytvářet základ estetického vztahu ke světu, k životu ke kultuře a k umění. 

Vytváření povědomí o mezilidských a morálních hodnotách. 

DÍTĚ A SVĚT 

Rozvíjet schopnosti přizpůsobovat se přirozenému vývoji a běžným změnám. 

Rozvíjet schopnost vážit si života ve všech jeho formách. 
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CHARAKTERISTIKA PODTÉMAT  

KNIHA MŮJ KAMARÁD 

Přiblížit dětem svět knih. Ukázat, že kniha není nepřítel, ale nejlepší kamarád.  

Seznámit děti s různými druhy knížek, které jsou kolem nás. 

 

Z POHÁDKY DO POHÁDKY 

Obohacovat citový život dětí pohádkami. Seznamovat děti blíže s některými známými pohádkami. 

Charakterizovat hlavní postavy a jejich jednání, vyvozovat z pohádek poučení pro děti. 

Skládat obrázky podle časové posloupnosti, samostatně vyprávět děj, rozvíjet řeč a jazykové 

dovednosti. Hledat podobnost situace v pohádkách se svoji vlastní situací. 

 

PŘÍRODA SE PROBOUZÍ 

Rozvíjet souvislé vyjadřování při vyprávění o charakteristických znacích jara. 

Poznávat a pojmenovávat první jarní rostliny a květiny, uvědomovat si krásu probouzející se přírody 

a svoji sounáležitost s ní. 

Učit se společenské a pohybové hry dodržovat určitá pravidla. 

 

ZVÍŘÁTKA A JEJICH MLÁĎÁTKA 

Učíme se dělit zvířata na zvířata žijící ve volné přírodě, doma a na dvoře a v ZOO. 

Poznáváme a pojmenováváme zvířata domácí a hospodářská a jejich mláďata. Seznamuje se 

s významem, proč je lidé chovají, a také se způsobem, jak o ně pečují. 

Hovoříme o tom, že nemůžeme důvěřovat cizím zvířátkům ani cizím lidem. 

Motivujeme se pohybem zvířátek při cvičení a hrách. 
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POMÁHÁME PŘÍRODĚ 

Učíme se pohybovým dovednostem po vzoru zvířátek. 

Poznáváme a pojmenováváme živočichy žijící na louce a v lese, rozeznáváme zvuky některých 

druhů zvířat a seznamujeme se se způsobem života některých z nich. 

Učíme se chránit zvířata i rostliny a neubližovat jim. 

Vnímáme, že i slabší kamarád potřebuje naši pomoc a ochranu. 

 

VELIKONOCE-SVÁTKY JARA 

Seznamovat se s lidovými zvyky a tradicemi, které se váží k velikonočním svátkům. Svátečně si 

zdobit prostředí školy, zapamatovat si velikonoční koledu. 

Učit se formovat své nápady, jak pomůžeme mamince a tatínkovi připravit si pěkné Velikonoce. 

 

BEZPEČNOST KOLEM NÁS 

Seznamovat děti s dopravními značkami a pravidly silničního provozu. Uvědomovat si důležitost 

bezpečného chování při cestování, důležitost všech našich smyslů. Učit děti ohleduplnosti k postiženým 

lidem. 

Upevňovat bezpečnostní návyky při chování na silnici.Učit se správným návykům chování ke kamarádům, 

k sourozencům, k dospělým… 

Seznámit děti s IZS (integrovanými záchrannými složkami), aby věděly, kde mají hledat pomoct, když se 

jim/někomu něco stane. 
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Téma: ZNÁM SVÉ OKOLÍ 

Podtéma: 

 Maminka má svátek 

 Rodina a já 

 Voda kolem nás 

 Květen barví květy 

DÍTĚ A JEHO TĚLO 

Osvojovat si dovednosti důležité k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí a vytvářet 

zdravé životné návyky a postoje. 

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA 

Rozvíjet, zpřesňovat a kultivovat smyslové vnímání, přecházet od konkrétně názorného myšlení k myšlení 

slovně- logickému (pojmovému), rozvíjet paměť, pozornost, představivost a fantazii. Rozvíjet schopnosti a 

dovednosti vytvářet a rozvíjet citové vztahy k okolí. 

DÍTĚ A TEN DRUHÝ 

Posilovat prosociální chování ve vztahu k druhému( v rodině, v mateřské škole, v dětském herní skupině). 

DÍTĚ A SPOLEČNOST 

Rozvíjet kulturně estetické dovednosti (slovesné, výtvarné, hudební, dramatické) produktivní i receptivní. 

DÍTĚ A SVĚT 

Osvojovat si dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí a k spoluvytváření 

zdravého a bezpečného prostředí. 
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CHARAKTERISTIKA PODTÉMAT  

MAMINKA MÁ SVÁTEK 

Probouzet u dětí zájem o své nejbližší okolí v rodině i ve školce. 

Posilovat klady citový vztah ke svým nejbližším, rozvíjet zájem o potřeby a přání druhých. Přemýšlet, co 

pro mě znamená maminka a tatínek, čím jim mohu udělat radost, s čím jim mohu pomáhat. 

Připravit besídku ke svátku maminek. 

Rozvíjet u dětí kladné morální a povahové vlastnosti, rozhodnost, otevřenost, všímavost, nebojácnost. 

 

RODINA A JÁ 

Přiblížit dětem strukturu rodiny a příbuzenských vztahů, rozvíjet citové vztahy dětí a vést k jejich 

vyjádření. Podporovat slušné chování a zdvořilost. Učit se žít zdravě. Správně pojmenovávat předměty 

denní potřeby. 

 

MOJE VESNICE 

Získávat povědomí o rozdílech mezi vesnicí, v níž žijeme, a městem.  

Uvědomovat si, že nejsme s naší rodinou sami, ale patříme k široké společnosti lidí. Učit se porovnávat 

vlastní zkušenosti se situacemi v různých příbězích. 

 

VODA KOLEM NÁS 

Seznamujeme se s rostlinami a živočichy kolem vody. Učíme se rozlišovat zvířátka od ptáků podle 

typických vlastností. Motivujeme se pohybem zvířátek při hrách. Procvičujeme sluchové vnímání a 

pozorovací schopnosti při hrách ve třídě i na vycházkách. 

Uvědomujeme si, že i my můžeme přispět, aby byla příroda čistá a krásná. 

 



26 

 

KVĚTEN BARVÍ KVĚTY 

Posilovat zájem o zahradu, přírodu. Pozorovat změny, které se dějí v přírodě. 

Seznamujeme se s lidovými zvyky, prohlubujeme lásku k místu, kde žijeme. Uvědomujeme si krásy 

živé i neživé přírody a nutnost tuto přírodu chránit a udržovat v čistotě. Učíme se rozlišovat reálná 

nebezpečí v životě.
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Téma: LETNÍ OČEKÁVÁNÍ 

Podtéma: 

 Cestujeme za zážitky 

 Hádej, kdo jsem – čím chci být 

 Hurá, prázdniny 

DÍTĚ A JEHO TĚLO 

Osvojovat si přiměřené praktické dovednosti a rozvíjet fyzickou i psychickou zdatnost. 

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA 

Osvojovat si některé dovednosti přecházející čtení a psaní. Rozvíjet schopnosti a dovednosti vyjádřit 

pocity, dojmy a prožitky. Vytvářet základy pro práci s informacemi. 

DÍTĚ A TEN DRUHÝ 

Vytvářet prosociální prostoje k druhému (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu a přizpůsobivosti). 

DÍTĚ A SPOLEČNOST 

Vytvořit základy aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění. Rozvíjet 

dovednosti umožňující tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat. 

DÍTĚ A SVĚT 

Poznávat jiné kultury. Osvojovat si poznatky a dovednosti chránící před nebezpečnými vlivy prostředí 
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CESTUJEME ZA ZÁŽITKY 

Seznamovat se s krásami naší vlasti – znát hlavní město, poznat vlajku. 

Ukazovat si možnosti různých výletů na hory, na hrady a zámky, do ZOO. Vytvořit dětem představu, kam 

se dá jezdit na výlety, co můžeme vidět a s čím se můžeme seznámit. Probouzet u dětí zájem o poznávání. 

 

HÁDEJ, KDO JSEM – ČÍM CHCI BÝT 

Zajímat se, kde pracuje maminka a tatínek, co ke své práci potřebují. 

Všímat si, co dělají dospělí kolem nás, kam chodí do práce, jaké hodnoty vytvářejí. Vážit si práce lidí. 

Učit se odhadnout své síly a hodnotit svoje pokroky. 

 

HURÁ, PRÁZDINY 

Loučení s předškoláky. 

Navozovat radostné očekávání letních prázdnin. Hledání možností, jak si užít volná čas v létě. 

 


