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1.  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  O  MATEŘSKÉ  ŠKOLE  
 

Adresa školy:   MATEŘSKÁ ŠKOLA SLAVĚTÍN, příspěvková organizace 
783 24 Slavětín 41 
IČO: 750 27 208 

Číslo telefonu:  585 345 229   Email: ms.slavetin@seznam.cz 

www stránky:   www.naseskolka.tode.cz 

Zřizovatel školy:  OBEC   SLAVĚTÍN, 
783 24 Slavětín 11 
IČO: 

Číslo telefonu:  585 345 258   Email: obec.slavetin@tiscali.cz 

Statutární zástupce:  ředitelka             Mgr. Renáta Kalvachová    

IZO  ředitelství 600 139 565 

MŠ sdružuje:   mateřskou školu IZO:107 627 329 

výdejnu stravy IZO:172 000 351 

Provoz mateřské školy: 6.45 - 16.00 hod. 

Kapacita školy:  30 dětí (věk od 2 do zpravidla 6 let) 
Počet zapsaných dětí:  maximálně 28 
 

Počet pedagogických pracovnic: 2: ředitelka + 1 učitelka 

Počet provozních pracovnic:  1: školnice, výdej stravy  

 

Název ŠVP pro předškolní vzdělávání: Svět očima dětí 

 
Vypracovala: Mgr. Renáta Kalvachová 
 
ŠVP PV byl projednán se všemi pracovnicemi na pedagogicko-provozní poradě 25.8.2022. 

 

mailto:ms.slavetin@seznam.cz


Spolupráce s ostatními partnery: 

PPP v Olomouci 
logopedická poradna v Litovli  
zabezpečení stravování + dovoz stravy ŠJ při ZŠ Luká 
zpracování mezd    Iva Pospíšilová – Olomouc 
vedení účetnictví    Sodap systém, s.r.o., Olomouc  
BOZP, PO     Vzdělávací institut Prostějov 
 
 
 
2.  O B E C N Á   C H A R A K T E R I S T I K A    Š K O L Y 
 
Historie obce  
Slavětín patří mezi jednu z nejstarších obcí našeho kraje. Nachází se v Bouzovské vrchovině, 
asi 9 km jihozápadně od Litovle. Nejvyšším bodem je kopec Kamenice 489 m nadmořské 
výšky.  
V letech 1208–1232 se objevuje v listinách královský lovčí a olomoucký úředník Slavata, který 
obdržel tento lesnatý kraj jako odměnu za své služby knížeti. Právě on je považován za osobu, 
která položila základy dnešní vesnice Slavětín a zároveň jí dala jméno. Historicky dochované 
zmínky o Slavětíně, tehdy ještě německy psané, pocházejí z roku 1260 a 1275. Až po roce 1481 
se ustálilo psaní názvu obce v dnešní formě. 
Za nebývalý rozvoj obce koncem 19. století vděčí Slavětín Dr. Františku Mathonovi, který 
vlastnil ve Slavětíně letní byt, kam často zajížděl. Zasloužil se v obci o založení školy, 
hasičského spolku a pošty.  
 
Historie školy 
Pokusy slavětínských občanů postavit si vlastní školu se datují počátkem 70. let 19. století. 
Stavba započala 25.4.1876 a ještě téhož roku byla dokončena. Stavbu provedl na náklady obce 
za 5612 zlatých a 22 krejcarů Josef Brach, stavitel z Loučky. Byla to největší stavba v obci a 
plně vyhovovala požadavkům vesnické jednotřídky. Slavnostní otevření školy se konalo 
28.10.1877. V roce 1911 byla rozšířena na dvojtřídku. Škola přečkala nelehké období obou 
světových válek, byla kulturním centrem v obci a pro většinu dětí jediným zdrojem poučení. V 
roce1976 došlo k jejímu zrušení a děti začaly dojíždět do ZŠ v Luké. 
Adaptací uvolněné školy a bytu byla zbudována mateřská škola, která 6. 9.1976 zahájila svoji 
činnost a slouží dětem dodnes. Navštěvují ji děti i z okolních vesnic. 
 
 
Současnost a základní informace o škole 
Naše jednotřídní mateřská škola se nalézá v centru obce Slavětín nedaleko obecního úřadu, 
pošty a prodejny. Má velmi dobrou dostupnost, je postavena v blízkosti autobusové zastávky 
ve směru Litovel – Slavětín – Konice. 
Mateřská škola zajišťuje vzdělávání pro děti ve věku od 2 do 7 let během provozní doby od 
6.45 hod. do 16.00 hod. Provoz zajišťují 2 pedagogické pracovnice a školnice, která vydává 
stravu. Kapacita školy je dle platné legislativy maximálně 28 dětí.   
Do sítě škol jsme podle zákona č. 564/1990 Sb. zařazeni od 26. 3.1996, od 1. 1.2003 máme 
právní subjektivitu a od 1. 1.2007 je součástí MŠ školní jídelna-výdejna. Zřizovatelem mateřské 
školy je Obec Slavětín. 



Škola je postavena v centru obce, ale nedaleko přírody, která umožňuje procházky a výlety 
po blízkém okolí např. jeskyně Javoříčko, jeskyně Mladeč, hrad Bouzov, Arboretum Bílá 
Lhota. 
Součástí MŠ je rozlehlá školní zahrada, s bezpečnými herními prvky, jako je věž se skluzavkou, 
pískoviště, kolotoč, pružinové houpačky a další. Děti mají k dispozici dřevěný domeček, 
zahradní nábytek (stolečky, lavičky), množství hraček na písek, kočárky, koloběžky a možnost 
psaní na tabuli.  
Budova MŠ je patrová s prostornými místnostmi. V přízemí je šatna dětí i dospělých, třída, 
jídelna, umývárna s toaletami a sprchovým koutem a úklidová místnost. V poschodí pak stabilní 
ložnice, ředitelna a kabinet. Ve spolupráci se zřizovatelem jsou dětem zajištěny pomůcky a 
hračky v souladu s moderními trendy ve vzdělávání. Děti mají k dispozici dobře vybavené herní 
a relaxační koutky s dostatečným prostorem pro hry ve skupině či v soukromí. 
 
 
Mateřská škola prochází postupně rekonstrukcí. Prostředí je modernizováno a každým rokem 
je naplánována oprava: 
2001 plynofikace kotelny, výměna radiátorů v celé budově 
2002 výměna dřevěných oken hlavní budovy za plastová, instalace žaluzií 
2005 rekonstrukce umývárny a sprchového koutu, rekonstrukce výdejny stravy–dlažba,   
            obklady a vybavení 
2005  zřízena úklidová místnost 
2008 přemístění třídy do přízemí, ložnice do patra, vybavení nábytkem 
2009 celková rekonstrukce zahrady, herní prvky z firmy Flora servis 
2009 výměna podlah v celé budově 
2011 instalace zahradního domku pro dětí 
2012 zabudování 2 ks houpadel na zahradě 
2013 pokládka lina na schodiště a chodbu 
2014 výměna oken hospodářské budovy, výměna dveří kuchyně a kotelny, instalace sítí,  
            žaluzií 
2015 zateplení půdy k zamezení úniku tepla 
2015 havárie vody, vyvrtání nové studny na zahradě školy a instalace rozvodů vodovodního 

potrubí 
2016 instalace nového osvětlení ve třídě a v jídelně 
2016 odstraňování vlhkosti v jídelně, okopání zdiva, izolace, vytrhání podlahy, položení nové 

podlahové krytiny  
2016 zakoupení nových dětských stolečků a židliček 
2016 vybudování chodníku kolem budovy školy-ke zvýšení bezpečnosti dětí 
2018 instalace žaluzií – třída, jídelna, ředitelna 
2018 instalace přístroje OSMO-DRY na vysoušení zdiva 
2018 zakoupení nových dětských lehátek do ložnice 
2019 demontáž herních prvků na zahradě (od firmy Flora servis) a zabudování nové herní 

sestavy od firmy MONOTREND 
2020 zastínění pískoviště 
2020 práce na odvlhčení zdiva budovy (podřezávání) 
2021 rekonstrukce výdejny stravy, doplnění moderními spotřebiči-myčka, ohřívací pult, 

lednice 
2022    oprava podlahy v jídelně a vymalování, oprava střechy 
2023    dokončení nové střechy, fasáda budovy 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  P O D M Í N K Y    V Z D Ě L Á V Á N Í  
 
3.1.  Věcné podmínky (materiální, hygienické) 
 
Cíl: Zabezpečit plynulý a bezpečný chod mateřské školy a pro děti zajistit přiměřené 

množství podnětných materiálů a pomůcek 
 
Mateřská škola je patrová budova, v jejímž přízemí je šatna dětí i zaměstnanců, prostorná třída, 
jídelna, výdejna stravy, umývárna, toalety a sprchový kout a úklidová místnost. V patře je 
stabilní ložnice, kabinet a ředitelna. 
Vybavení školy je funkční, přizpůsobeno antropometrickým požadavkům-stolečky a židličky 
jsou ve třech velikostech Třída je vybavena novým moderním nábytkem a v celé budově došlo 
k výměně všech podlahových krytin. Hračky a pomůcky odpovídají věku a počtu dětí, jsou 
zdravotně nezávadné, estetické, uložené tak, aby je děti dobře viděly a podněcovaly v nich 
samostatnost při výběru. Pestrý sortiment hraček rozvíjí motoriku, zručnost a rovněž tvořivost 
a představivost dětí. 
Ke hrám děti motivují vybavené hrací koutky, dostatečně zajišťující soukromí-obchod, 
kadeřnictví, kuchyňka, obývák, čtenářský koutek, hudební koutek, koutek s auty a kočárky. 
Děti mají k dispozici množství stavebnic, výtvarných pomůcek, knih, encyklopedií a dalších 
hraček. 
Ke zlepšení obratnosti a celkovému zdravému růstu dětí slouží tělovýchovné pomůcky-
žíněnky, lavičky, obruče, míče, švihadla, skákací míč aj. Pro rozvoj počítačové gramotnosti 
mají děti k dispozici IT včelku a tablety. S klavírem a rytmickými nástroji 
Ve škole je neustále doplňována knihovna a kabinet, vybavený množstvím metodického 
materiálu. 
Na budovu bezprostředně navazuje hřiště a zahrada s herními prvky, pískovištěm a zahradním 
domkem k dětským hrám. Děti mají také k dispozici velkou tabuli pro svislé kreslení, zahradní 
nábytek, koloběžky, množství hraček na písek. Prostory školní zahrady jsou vybavené tak, aby 
umožňovaly dětem rozmanité pohybové a další aktivity.  
Zaměstnanci mají možnost v nově zrekonstruované výdejně stravy využívat mikrovlnnou 
troubu a varnou konvici. K přípravě stravy dětí slouží mixér, vařič, lednička a  nerezový 
ohřívací pult.  



Děti se svými výtvarnými výrobky podílejí na úpravě a výzdobě prostředí, jejich práce jsou 
přístupné dětem i rodičům. 
Všechny vnitřní i venkovní prostory jsou dostatečně velké a světlé a splňují bezpečnostní 
a hygienické normy dle platných předpisů. Pravidelně jsou prováděny kontroly BOZP a revize. 
Vybavení průběžně obnovujeme a opravujeme dle finančních možností školy. 
Veškeré nákladnější náměty a plány na opravy a vybavení MŠ řešíme ve spolupráci se 
zřizovatelem. 
 
Přílohy: Inventární kniha 

Složka  BOZP a revize 
Plán oprav a údržby mateřské školy 
 
 
 

 
 
 
 
 
Záměr zodpovídá termín 
vhodně volenou údržbou zvyšovat kvalitu prostředí pracovnice MŠ trvalý 
podle potřeby obnovovat výpočetní techniku (počítač, 
notebook, kopírka, tiskárna, …) 

ředitelka, zřizovatel průběžně 

přizpůsobovat herní koutky aktuálním potřebám  
a činnostem dětí 

učitelky průběžně 

stále doplňovat sortiment hraček a výchovných pomůcek 
s ohledem na věk dětí, monitorovat vhodné pomůcky na 
trhu 

učitelky průběžně 

snaha o získání sponzorů ředitelka trvalý 
 
 
3.2.  Životospráva 
 
Cíl: V rámci podpory a prevence zdraví dětí poskytovat dostatek prostoru pro pohyb  

a pobyt venku na čerstvém vzduchu, vypěstovat v nich zdravý životní styl 
 
Dětem je zajištěn pravidelný denní režim, který je však dostatečně flexibilní, aby umožňoval 
organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci. 
Dětem je 3 x denně zabezpečeno stravování ze školní jídelny ZŠ Luká. Jídlo je dováženo v 
termoportech a jeho dopravu smluvně zajišťuje ZŠ Luká. Strava je plnohodnotná, vyvážená a 
odpovídá požadavkům zdravé výživy s dostatkem ovoce a zeleniny. Po celý den dbáme na 
dodržování pitného režimu. Dětem je na pitném stolečku neustále k dispozici a nabídka se 
vhodně střídá. 
U dětí respektujeme individuální rozdíly v potřebě přijímání potravy. Samy pracovnice školy 
dodržují zásady zdravého životního stylu, aby byly vhodným dětem příkladem. 
Zdravotní stav dětí upevňujeme dostatečně dlouhým pobytem na čerstvém vzduchu 
při vycházkách do okolí nebo při pobytu na zahradě. Využíváme ročního období 
ke specifickým pohybovým činnostem (bobování, hry s vodou, sprchování aj.) 



U dětí dohlížíme a pomáháme s vhodným a přiměřeným oblékáním a přispíváme tím k jejich 
otužování. Pobyt venku je přizpůsoben potřebám dětí, aktuální situaci a okamžité kvalitě 
ovzduší. V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku 
jednotlivých dětí.  
 
Záměr zodpovídá termín 
naučit děti správnému stravování, které je součástí zdravého 
životního stylu 

učitelky trvalý 

vnímat stolování jako společenský akt, provádět sebeobslužné 
činnosti se zřetelem na věk 

učitelky trvalý 

individuálně řešit případy stravování dětí s lékařsky podloženými 
dietami 

ředitelka 
 

dle potřeby 

využít přirozeného přírodního prostředí k pohybovým aktivitám učitelky trvalý 
 
 
 
 
 
 
3.3.  Psychosociální podmínky 
 
Cíl: Respektovat dětské individuality, vytvořit příznivé sociální klima pro všechny 

zúčastněné děti, zaměstnance i rodiče 
 
V mateřské škole jsou vytvářeny podmínky, aby se dospělí i děti cítili v prostředí MŠ dobře a 
spokojeně. Rodiče mají možnost přivádět své dítě do MŠ kdykoliv dle svých potřeb. Nově 
příchozí děti mají možnost postupně se adaptovat na nové prostředí. Při vstupu dítěte 
do mateřské školy je uplatňován individuální přístup učitelky, aby se dítě co nejdříve 
adaptovalo. 
Učitelky respektují potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování. Všechny 
děti v MŠ mají rovnocenné postavení. Pedagogický styl je podporující, sympatizující, počítá 
s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním dítěte, projevuje se přímou, vstřícnou 
a naslouchající komunikací mezi pedagogem a dětmi. Učitelky podporují děti v objevování a 
experimentování a dostatečně a především pozitivně je hodnotí.  
Věkově smíšená třída umožňuje dětem získat sociální zkušenosti a vyzkoušet si různé sociální 
role. U dětí je rozvíjena vzájemná tolerance, ohleduplnost, zdvořilost, schopnost spolupracovat 
a vytvářet kompromisy. Děti jsou seznamovány s jasnými pravidly soužití v kolektivu a 
podněcovány k vytváření kamarádských vztahů. Učitelky se dostatečně věnují vztahům ve 
třídě, řeší případné spory a patologické chování (prevence šikany, rasismu, diskriminace, násilí 
apod.) Děti jsou vedeny ke zdravému životnímu stylu. 
 
K tvorbě sociálního prostředí přispívají zažité rituály, které v MŠ dodržujeme: 

o ranní přivítání a odpolední loučení  
o ranní komunitní kruh-sdílení svých prožitků, pocitů a přání 
o oslavy narozenin a svátků dětí i zaměstnanců  
o velká oslava 6. narozenin 
o stanovení vlastních pravidel soužití 

 



Záměr zodpovídá termín 
věnovat pozornost prevenci patologických jevů a předcházet nežádoucím 
projevům chování a jednání, odstraňovat prvky diskriminace 

učitelky trvalý 

vytvářet piktogramy vhodného chování, dodržovat společně vytvořená  
třídní pravidla soužití 

učitelky září 
trvalý 

umožnit dětem realizovat vlastní plány, vyvarovat se stresu učitelky trvalý 
 
 
3.4.  Organizace 
 
Cíl: Umožnit dětem rozvíjet se podle svých zájmů a schopností 
 
Mateřská škola je jednotřídní, vzdělávají se zde děti od 2 do 7 let. Kapacita školy je 30 dětí, ale 
maximálně lze přijmout 28 dětí. Děti se do mateřské školy přijímají na základě přijímacího 
řízení a kritérií, která jsou zveřejněna před zápisem. 
Dětem, které plní povinné předškolní vzdělávání je v legislativně odůvodněných případech 
poskytováno distanční vzdělávání. Komunikace se zákonnými zástupci dětí je formou emailů, 
telefonického spojení, případně osobním vyzvednutím materiálů v mateřské škole. 
Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí a na jejich 
aktuální potřeby. Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby se děti podle svých zájmů 
zapojovaly do činností a pracovaly svým individuálním tempem. Poměr spontánních a řízených 
činností je vyvážený. 
Ve výchovně-vzdělávacím procesu jsou zastoupeny všechny druhy učení, zařazováno je 
převážně prožitkové učení a učení hrou, děti jsou podněcovány a motivovány k aktivitě, 
tvořivosti a experimentování. Děti se věnují aktivitám a hrám frontálně, ve skupinách, ve 
dvojicích i individuálně.  
Pro realizaci plánovaných činností jsou vytvořeny vhodné materiální podmínky–dostatek 
hraček, kvalitních didaktických i výtvarných pomůcek. 
Při plánování činností bereme na zřetel potřeby a zájmy dětí i jejich individuální vzdělávací 
možnosti. Máme vypracované dílčí programy, které v praxi uplatňujeme. 
Ve škole každoročně probíhá logopedická depistáž a dětem je poskytována preventivní 
logopedická péče. 
 
Přílohy: Dílčí programy (logopedický, preventivní, adaptační, rozvoj grafomotoriky) 

Školní řád 
 
Záměr zodpovídá termín 
logopedická preventivní péče  učitelky průběžně 
poskytovat dětem dostatek prostoru a pomůcek pro spontánní aktivity  učitelky průběžně 
zajistit distanční vzdělávání pro děti s povinným předškolním vzděláváním učitelky dle mimoř. 

situace 
 
 
3.5.  Řízení mateřské školy 
 
Cíl: Zabezpečit řízení školy v oblasti personální, ekonomické i koncepční 
 



Snahou školy vytvořit prostředí vzájemné důvěry, úcty, tolerance, solidarity a spolupráce. 
Všichni zaměstnanci tvoří jeden tým, mají právo vyjádřit se k procesu výchovy a vzdělávání. 
Respektujeme odlišné typy osobností i spektrum názorů. Velkou pozornost věnujeme 
mezilidským vztahům u všech zúčastněných, zvláště pak mezi zaměstnanci a dětmi, učitelkami 
a rodiči. K dosažení společného cíle spolupracují zaměstnanci a na další úrovni se zřizovatelem, 
rodiči, základní školou, pedagogicko-psychologickou poradnou a ostatními partnery. 
Ve škole je vytvořen funkční informační systém. Všechny pracovnice mají vymezeny 
povinnosti v pracovních náplních a specifických úkolech. Jsou stanoveny cíle, termíny plnění, 
osobní odpovědnost, pravomoci. Ředitelka zapojuje spolupracovníky do řízení mateřské školy, 
podporuje a motivuje spoluúčast všech členů týmu na rozhodování v zásadních otázkách 
školního programu. 
Rozpočet školy. Provozní i mzdový, je rovnoměrně čerpán. Snahou je zajistit dostatek financí 
jako motivačního prostředku na odměňování zaměstnanců. 
Pravidelnou kontrolní činností získává ředitelka informace o zaměstnancích a na základě 
hodnocení je vhodně motivuje pro další práci a pro další sebevzdělávání. 
Na velmi dobré úrovni je spolupráce s rodiči a se zřizovatelem školy. 
Přílohy: Pracovní náplně zaměstnanců 

Specifické úkoly učitelek 
Plán řídící a kontrolní činnosti 
Plán pedagogicko-provozních porad 
Plán spolupráce s ostatními partnery 
Školní řád a organizační dokumentace 

 
 
Záměr zodpovídá termín 
vnímat týmovou spolupráci jako nezbytnou podmínku k naplnění cílů  
ŠVP PV 

ředitelka trvalý 

dodržovat zavedený  funkční informační systém pracovnice MŠ trvalý 
v prostředí MŠ vytvářet přátelskou atmosféru, která upevňuje dobré 
vztahy 

pracovnice MŠ trvalý 

 
 
3. 6.  Personální a pedagogické zajištění 
 
Cíl: Zajistit kolektiv odborně kvalifikovaných zaměstnanců ochotných týmově pracovat 
 
V mateřské škole pracuje kolektiv tří pracovnic, dvě pedagogické a jedna provozní. 
Pedagogické pracovnice jsou plně kvalifikované, mají předepsanou odbornou a pedagogickou 
způsobilost a dlouholetou praxi. Jednají a pracují v souladu se společenskými pravidly, 
pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a vzdělávání dětí předškolního věku. 
Provozní pracovnice zastává funkci školnice a zároveň vydává stravu.  
Současné předškolní vzdělávání vyžaduje nové trendy a přístupy, je tedy v zájmu jednotlivých 
pracovníků zvyšovat svoji odbornost. S tímto záměrem a v souladu s aktuálními potřebami 
svěřených dětí se učitelky zapojují do systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, 
využívají nabízených vzdělávacích kurzů programů. Nově získané poznatky ze seminářů, 
webinářů, metodických akcí a samostudia odborných knih a časopisů konzultují na 
pedagogických radách a aplikují v praxi.  
Směny učitelek jsou organizovány tak, aby při všech činnostech byla zajištěna optimální 
pedagogická péče.  



 
Závazné předpisy pro zaměstnance: Zákoník práce 

Školský zákon 
Vyhlášky vztahující se k předškolnímu vzdělávání 
Organizační a školní řád  
Ostatní vnitřní normy a směrnice 
Pokyny zřizovatele a KÚ 
RVP PV, ŠVP PV 

 
Přílohy: individuální studium a vzdělávání pedagogických pracovnic 

programová nabídka DVPP  
 
Záměr zodpovídá termín 
úzce spolupracovat se zřizovatelem v oblasti možností 
spolufinancovat  DVPP 

ředitelka průběžně 

předávat  zkušenosti z hospitací, seminářů a  sebevzdělávání   učitelky po akcích 
v případě přijímání nových zaměstnanců využít možnosti zkušební 
doby 

ředitelka trvalý 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.7.  Spoluúčast rodičů 
  
Cíl: Rodiče a škola jsou partneři, které spojuje jediný cíl-a to je zdravý fyzický a duševní 

vývoj dětí. 
 
Snahou mateřské školy je spolupracovat s rodinou na základě partnerského vztahu, oboustranné 
důvěry, otevřenosti, vstřícnosti. Po bližším seznámení s rodinným zázemím každého dítěte je 
snazší dohoda na společném postupu při výchově či problémech. Učitelky reagují na 
připomínky a náměty zákonných zástupců.  Jednání s nimi je vždy taktní, přičemž je chráněno 
soukromí rodiny. 
 
Komunikace s rodiči probíhá na úrovni: 

o Individuální-během celého roku, ústní sdělování úspěchů, problémů 
o Písemné-nástěnky, informace emailem, výstavky prací dětí 
o Informační-schůzky Klubu rodičů, směrnice, řády, ŠVP PV, webové stránky 

 
Rodičům jsou nabízeny k zapůjčení odborné publikace. Do programu třídních schůzek jsou 
zařazovány přednášky zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí. Rodiče jsou pravidelně 
informováni o prospívání jejich dítěte i o jeho individuálních pokrocích v rozvoji i učení. 
Pravidelně jsou seznamováni s pracemi dětí na nástěnkách. Rodičům je umožněno prožít s 
dětmi v mateřské škole společné  akce–zahradní slavnosti, besídky či výtvarné dílničky.  



Zákonní zástupci se spolupodílí na analýze školy a jsou tedy spolupracovníky při zkvalitňování 
ŠVP PV. Mají dostatečný prostor pro vyjádření svých názorů, námětů či připomínek jak 
anonymně formou dotazníků, tak prostřednictvím osobních konzultacích dle dohody. 
Při MŠ je ustaven a zaregistrován Klub rodičů.  
Přílohy: Plán spolupráce s rodinou 
   Plán schůzí Klubu rodičů 
 
Záměr zodpovídá termín 
hledat nové formy spolupráce s rodinou- využívat profesní dovednosti 
rodičů 

ředitelka průběžně 

vytvářet prostor pro individuální konzultace ředitelka průběžně 
zajistit dostatečnou informovanost o dění mateřské školy  
- pravidelnou  aktualizací webových stránek školy   
- příspěvky do regionálních novin 

ředitelka 
 
 
 

 
průběžně 
průběžně 

 
3.8.  Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálním vzdělávacími potřebami 
 
Cíl: vytvořit dětem se speciálními vzdělávacími potřebami podmínky k rozvoji osobnosti  

srovnatelné s ostatními dětmi 
 
Dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami je dítě, které k naplnění svých vzdělávacích 
možností nebo k uplatnění a užívání svých práv potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Tyto 
děti mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření, které škola realizuje. 
Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami bude probíhat dle platné legislativy. 
 
 

 

3.8.1.  Pojetí vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními 

Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou pro vzdělávání všech dětí společné. 
Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je třeba přizpůsobovat tak, 
aby maximálně vyhovovalo dětem, jejich potřebám i možnostem, vytvořit optimální podmínky 
k rozvoji osobnosti každého dítěte, k učení i ke komunikaci s ostatními a pomoci mu, 
aby dosáhlo co největší samostatnosti. Je třeba mít na zřeteli fakt, že se děti ve svých 
individuálních vzdělávacích potřebách a možnostech liší. Vzdělávání všech dětí mateřské školy 
se uskutečňuje podle ŠVP. Při vzdělávání dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami se 
využívají podpůrná opatření.  

Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje mateřská škola i bez doporučení školského 
poradenského zařízení na základě zpracovaného plánu pedagogické podpory (PLPP) a slouží 
ke kompenzaci mírných obtíží ve vzdělávání. 

Podpůrná opatření 2. až 5. stupně jsou stanovována školským poradenským zařízením 
po projednání se školou a zákonným zástupcem dítěte a jsou podkladem pro tvorbu IVP. 
Důležitou podmínkou úspěšnosti vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 
je volba vhodných vzdělávacích metod a prostředků a vysoce profesionální postoj učitelů, kteří 
se na péči o dítě podílejí.  



Je nutné navázat úzkou spolupráci s dalšími odborníky a se zákonnými zástupci dětí, rovněž 
dostatečně předávat potřebné informace.  
 
3.8.2.  Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními:  
 

o pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování PLPP-zpracovává učitelka spolu 
s ředitelkou, realizuje se průběžně denně a vyhodnocuje se ústně každý měsíc, písemně 
čtvrtletně 

o pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování IVP-zpracovává učitelka spolu 
s ředitelkou a případně asistentem pedagoga na základě doporučení ŠPZ. IVP 
se realizuje denně, vyhodnocuje se ústně každý měsíc, písemně čtvrtletně (písemné 
hodnocení se předkládá na ŠPZ). 

o zodpovědné osoby a jejich role v systému péče o děti se speciálními vzdělávacími 
potřebami – třídní učitelka, ředitelka MŠ, případně asistent pedagoga  

o pravidla pro zapojení dalších subjektů do systému vzdělávání dětí se speciálními 
vzdělávacími potřebami (zájmové organizace, vzdělávací instituce, sponzoři atd.) 
Využívat nabízených seminářů s danou problematikou, po absolvování vzdělávací akce 
s informacemi seznámit ostatním učitelky, posoudit a vybrat vhodné aktivity pro děti v 
rámci vzdělávání podle ŠVP. 

 
3.8.3.  Podmínky vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními: 

 
Podmínky pro vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními stanovuje platná 
legislativa-školský zákon a vyhlášky. 
Integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami probíhá formou začlenění dítěte mezi 
ostatní zdravé děti. Pro děti se SVP jsou vytvářeny materiální podmínky s ohledem na specifika 
konkrétního dítěte (zajištění kompenzačních pomůcek, didaktických pomůcek, dalšího 
materiálního vybavení). Jsou zcela respektovány individuální potřeby dítěte-např. uzpůsobení 
jídelníčku, flexibilní denní řád, potřeba aktivit, odpočinku. 
Učitelé podporují klima třídy tolerantní ke všem odlišnostem. Organizace dne a plánování 
činností je v souladu s podpůrnými opatřeními a individuálními potřebami dětí. Mateřská škola 
spolupracuje se zákonnými zástupci a zprostředkovává kontakty s poradenským zařízením, 
učitelky pravidelně komunikují se zákonnými zástupci o vývoji a pokrocích dítěte. Pro děti 
se SVP je dle doporučení a stupně podpůrných opatření zajištěn asistent pedagoga, vždy ve 
spolupráci s PPP či SPC.  
Učitelky absolvují formou DVPP vzdělávání v dané oblasti a individuálním studiem odborné 
literatury si doplní vědomosti ze speciální pedagogiky.  
 
 
Záměr zodpovídá termín 
v případě přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami 
vypracovat plán pedagogické podpory, případně individuální 
vzdělávací plán 

ředitelka srpen 
dle situace 

zajistit kompenzační pomůcky ředitelka dle potřeby 
v případě potřeby zabezpečit asistenta pedagoga ředitelka dle potřeby 

 
 
3.9.  Podmínky vzdělávání dětí nadaných 
 



Cíl: umožnit nadaným dětem rozvíjet svůj potenciál 
 
Mateřská škola je povinna vytvářet ve svém školním vzdělávacím programu 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 vývoje a dítě, které vykazuje známky nadání, musí 
být dále podporováno.  
Vyhledávání dětí nadaných probíhá zejména pomocí pozorování a zpracovávání pedagogické 
diagnostiky. Při zjištění faktu, že by se mohlo jednat o nadané dítě, je nejprve vypracován Plán 
pedagogické podpory podle individuálních potřeb dítěte. Nejdéle po třech měsících je navázána 
spolupráce s PPP či SPC k dalšímu odbornému posouzení. O všech krocích jsou informování i 
zákonní zástupci dítěte. Po stanovení diagnostiky probíhá stimulace rozvoje nadaného dítěte, a 
to prostřednictvím didaktických materiálů a pomůcek (doporučení poradenského zařízení). 
Mateřská škola vyhodnocuje pokroky dítěte a dává zpětnou vazbu rodičům, pokroky konzultuje 
i nadále s odborníky.  
 
Záměr zodpovídá termín 
využít akreditovaných seminářů DVPP a individuálního studia 
odborné literatury v oblasti péče o nadané děti 

učitelky trvalý 

 
 
3.10. Podmínky vzdělávání dětí mladších tří let 
 
 
Cíl: zabezpečit dětem mladším tří let přiměřené podmínky k jejich rozvoji, s důrazem na 

bezpečné prostředí 
 
Předškolní vzdělávání lze organizovat pro děti od dvou let věku. Při přijímacím řízení je nutné 
dodržet platnou legislativu s ohledem na počet dětí a prostorové a hygienické zázemí. 
Rámcové cíle a záměry vzdělávání, obsažené v RVP PV, jsou vhodné i pro vzdělávání dětí 
od dvou do tří let. Pro úspěšné vzdělávání těchto dětí je nezbytné uvědomovat si specifika, 
související s dosahovanou úrovní motoriky, jazykového a psychického vývoje dítěte, brát ohled 
na jiné tempo rozvoje prosociálních vztahů mezi dětmi. Dvouleté dítě projevuje velkou touhu 
po poznání, experimentuje, objevuje. Poznává všemi smysly. Vymezuje se vůči ostatním, 
osamostatňuje se, bývá silně egocentrické. Neorientuje se v prostoru a čase, žije přítomností a 
situacemi, které ji naplňují. V pohybových aktivitách je méně obratné. Proti starším dětem má 
výrazně méně zkušeností. Pro dvouleté dítě je zařazení do mateřské školy většinou první 
sociální zkušeností mimo širší rodinu. Obvykle se projevuje silnější potřebou vazby na 
dospělou osobu. 
Dvouleté děti se nejvíce učí nápodobou, situačním učením, vlastním prožitkem a především 
hrou. Často vyžadují opakování činností, potřebují pravidelné rituály, zpravidla udrží pozornost 
jen velmi krátkou dobu. Podmínkou úspěšné pedagogické práce je citlivé přizpůsobování 
organizace se střídáním nabídky činností, trénováním návyků a praktických dovedností, 
ponecháním co největšího prostoru pro volné hry a pohybové aktivity.  
 
Věcné (materiální) podmínky 

o vybavení hračkami a didaktickými pomůckami pro děti ve věku od 2 do 3 let 
je dostatečné. S ohledem na bezpečnost a zdraví dětí jsou hračky a pomůcky ukládány 
v uzavíratelných skříňkách a vyšších policích. Ve třídě jsou dětem nastavena 



srozumitelná pravidla pro používání a ukládání hraček a pomůcek.  
o učitelky vyhledávají na internetu informace o vhodných hračkách nejen pro tuto 

věkovou skupinu. Postupně a průběžně je obnovován a doplňován další podnětný 
sortiment vhodný pro děti mladší tří let tak, aby odpovídal počtu a věku dětí – hračky, 
pomůcky, náčiní, materiál.  

o učitelky dokáží posoudit vhodnost hraček a didaktických pomůcek, které již v mateřské 
škole máme. Hračky s malými částicemi, které mohou malé děti vdechnout nebo pozřít, 
nabízí učitelky starším dětem. 

o dvouleté děti mohou používat plyšové hračky pro zajištění pocitu bezpečí a jistoty.  
o školní zahrada je vybaveny rozličnými herními, relaxačními a sportovními prvky, které 

jsou pro různé věkové kategorie předškolních dětí. Dvouleté děti mohou využívat pouze 
pro ně vhodné herní prvky – je na posouzení službu konající učitelky, jaké prvky 
doporučí a jaká stanoví pravidla pro využívání. 

o sedací nábytek je ve třech velikostech-zohledňuje menší tělesnou výšku dvouletých dětí, 
podporuje správné držení těla při sezení, je bezpečný a stabilní.  

o třída a herna je upravena tak, aby poskytovala dostatečný prostor pro volný pohyb a hru 
dětí a zároveň bezpečí a klid pro odpočinek v průběhu celého dne (možnost využít 
polštářky a zástěnu) 

 
Hygienické podmínky 

o ve škole jsou dodržovány hygienické předpisy  
 
Životospráva, stravování 

o denní režim je obdobný jako u starších dětí, více je zohledněna individuální potřeba 
aktivity, odpočinku nebo spánku jednotlivých dětí. Děti si mohou kdykoliv odpočinout 
v klidném koutku s pohovkou. 

o dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, se vždy stravuje. Tzn. že má 
nárok na stravování formou přesnídávky, oběda a svačiny, a to v souvislosti s délkou 
dohodnutého pobytu v mateřské škole. 

o děti mladší tří let jsou zařazovány do skupiny strávníků (3–6 let) 
 

Psychosociální podmínky 
o dostatečně dlouhá doba na adaptaci, spolupráce se zákonnými zástupci.  
o mateřská škola aktivně podněcuje pozitivní vztahy s rodinou, které vedou k oboustranné 

důvěře, komunikace.  
o děti mají pravidelný denní režim (dostatek času na realizaci činností, úprava času 

stravování), více klidu (prostor k odpočinku během dne), více individuální péče 
(vzdělávací činnosti realizované důsledně v menších skupinách či individuálně), 
srozumitelná a jednoduchá pravidla a řád 

o další úprava psychosociálních podmínek vychází z platného ŠVP PV (viz. výše–kapitola 
3.3) 

 
Personální podmínky 

o dle možností a splnění daných podmínek lze využít po zápisu do mateřské školy chůvu 
o chůva bude pomáhat učitelce s péčí o dvouleté děti, a to zejména v oblasti sebeobsluhy 

dítěte, zajištění bezpečnosti a individuálních potřeb dítěte. 
o všechny pracovnice mateřské školy uplatňují k dětem laskavý a důsledný přístup, 

děti pozitivně motivují  
 

Další vzdělávání učitelek 



o učitelky i ředitelka v rámci DVPP vyhledávají semináře, materiály i zkušenosti jiných 
učitelek zaměřené na práci s dvouletými dětmi a dětmi se SVP a v této oblasti 
si průběžně doplňují vzdělání.  

 
Organizace vzdělávání 

o adaptační program pro dítě stanoví ředitelka při přijímání v souladu s jeho 
individuálními potřebami. Nabízíme zákonným zástupcům možnost po domluvě 
navštívit s dítětem MŠ v době od zápisu do nástupu 

o organizace vzdělávání a plánování činností v mateřské škole vychází z potřeb a zájmů 
dětí a vyhovuje jejich individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem 

o režim dne respektuje potřeby dětí (zejména pravidelně se opakující činnosti, dostatek 
času na realizaci činností, převlékání, stravování, možnost dostatečného odpočinku) 

 
Bezpečnostní podmínky 

o bezpečnost dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání (vyhláška 
č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění) 

o ve třídě jsou pro zajištění bezpečnosti znepřístupněny ohrožující předměty. Dětem   
jsou nastavena srozumitelná pravidla pro používání a ukládání hraček a pomůcek. 

o zvýšenou opatrnost dbát při používání schodiště – vchodové, do patra. Důsledně 
kontrolovat používání madla. 

 
 
Záměr zodpovídá termín 
zvážit možnost personálního posílení zajištěním chůvy k dětem  
mladším tří let 

ředitelka dle situace 

 
 
 
 
3.11. Podmínky vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem 
 
 

o dětem s nedostatečnou znalostí českého jazyka poskytujeme jazykovou přípravu pro 
zajištění plynulého přechodu do základního vzdělávání.  

o ředitelka mateřské školy zřídí skupinu pro bezplatnou jazykovou přípravu pro 
  zajištění plynulého přechodu do základního vzdělávání v souladu s vyhláškou 
     č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, pokud  
     jsou v mateřské škole alespoň 4 cizinci v povinném předškolním vzdělávání.  
o Jazyková příprava se poskytuje v rozsahu 1 hodiny týdně a vzdělávání ve skupině pro 

jazykovou přípravu je rozděleno do dvou nebo více bloků (dle potřeby) v průběhu týdne. 
o ředitelka mateřské školy může na základě posouzení potřebnosti jazykové podpory 

dítěte zařadit do skupiny pro jazykovou přípravu rovněž jiné děti, než jsou cizinci 
v povinném předškolním vzdělávání, pokud to není na újmu kvality jazykové přípravy 

o jako podpůrný materiál je využíváno Kurikukum češtiny jako druhého jazyka pro 
povinné předškolní vzdělávání 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.   O R G A N I Z A C E      V Z D Ě L Á V Á N Í  
 
Mateřská škola Slavětín je jednotřídní, zajišťující péči o děti ve věku od 2 do 7 let Kapacita je 
30 dětí, ale dle platné legislativy lze přijmout maximálně 28 dětí.  
 
Přijímání dětí do mateřské školy se uskutečňuje v souladu s platnou legislativou. 
Bližší informace k zápisu do mateřské školy spolu s nastavenými kritérii k přijímání dětí jsou 
zveřejněny na webových stránkách, na nástěnce v mateřské škole a na veřejně přístupných 
místech ve vesnicích. Blíže jsou upřesněny i ve školním řádu mateřské školy. 



Na počátku docházky dítěte do mateřské školy uplatňujeme individuální adaptační přístup. 
Akceptujeme výchovu v rodině, navazujeme na ni a doplňujeme ji. 
 
Provoz mateřské školy je od 6.45 hod. – 16.00 hod. 
Příchod dětí: zpravidla do 8.00 hod Rodiče mohou přivádět děti dle svých potřeb v průběhu 
dne, avšak o pozdějších příchodech informují učitelku. Toto neplatí pro děti s povinným 
předškolním vzděláváním, kterým je určen začátek docházky na 8.00 hod. 
V případě požadavku na docházku dítěte v určitou hodinu z důvodu doplňkového programu 
školy, jsou rodiče vždy informováni prostřednictvím nástěnek. 
 
Rozcházení dětí: chodící po obědě od 12.30 hod, děti, které odpočívají od 15.00 hodin. Děti 
jsou předávány v budově školy, při pobytu na zahradě nebo při vycházce venku. Zákonní 
zástupci dětí jsou na první schůzce informováni o těchto způsobech předávání dětí. 
Provoz MŠ bývá zpravidla přerušený v období vyhlášených školních prázdnin. Omezení nebo 
přerušení provozu ředitelka oznámí a dohodne s rodiči na první společné schůzce v září 
a informuje i zřizovatele.  
 
Personální zabezpečení – vzdělávání v mateřské škole organizují a zajišťují dvě pedagogické 
pracovnice, Všechny splňují kvalifikační podmínky pro výkon svého povolání. V průběhu dne, 
pokud to situace vyžaduje, dochází k souběžné přímé pedagogické činnosti obou učitelek 
ve třídě. Jedná se především o akce mimo mateřskou školu např. výlet, exkurze.  
Vzdělávání si učitelky dále doplňují semináři, webináři, samostudiem odborné literatury, viz 
plán.  
O úklid a výdej stravy se stará jedna provozní pracovnice. 
Povinnosti, pravomoci a úkoly zaměstnanců jasně stanovují náplně práce, Školní řád, 
Organizační řád školy, Provozní řád školy a školní jídelny-výdejny a Roční plán.  
 
Pracujeme podle vypracovaného školního vzdělávacího programu s názvem Svět očima dětí. 
Vzdělávací nabídka pro každý den je připravena tak, aby poměr mezi řízenými a spontánními 
činnostmi byl vyvážený. Veškeré činnosti jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány 
k vlastní aktivitě a experimentování, jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i 
frontální činnosti. Vychováváme děti ke kladnému vztahu k prostředí, přírodě, ohleduplnosti 
k ostatním a sociálním a komunikačním dovednostem. 
V případě příznivého počasí maximálně využíváme pobytu na zahradě a v okolní přírodě. 
Pro děti s povinným předškolním vzděláváním je v případě potřeby při mimořádných situacích 
zajištěno vzdělávání distanční formou. Zákonní zástupci dětí jsou kontaktováni emailem, 
telefonicky, případně po dohodě i osobním setkáním. Pro děti jsou vypracovány náměty 
k činnostem-pracovní listy, tvoření, grafomotorická cvičení, jazykové, výtvarné, 
předmatematické náměty. 
 
Režim dne přizpůsobujeme potřebám, zájmům a možnostem dětí, využíváme nahodilých 
situací s respektem zachování intervalů mezi podávanými jídly. Vytváříme podmínky 
pro zdravý růst a individuální osobnostní rozvoj. Činnosti promýšlíme a organizujeme tak, 
aby celým dnem vládla pohoda, volnost a klidná atmosféra. Poskytujeme dětem pocit jistoty, 
bezpečí, porozumění a lásky, respektujeme soukromí dětí. Uspokojováním přirozených potřeb 
dětí potlačujeme negativní projevy chování.  
 
Odpočinek dětí vychází z potřeby relaxace. Děti se převléknou, poslechnou pohádku a poté si 
děti, které neusnou, mohou volit náhradní klidové činnosti. Zároveň jsou realizovány dílčí 



programy pro děti – rozvíjení grafomotoriky, výtvarné a pracovní činnosti aj. Dětem mladším 
tří let umožníme odpočinek s ohledem na jejich individuální potřeby. 
 
Zvýšenou pozornost a individuální přístup věnujeme dětem s odkladem školní docházky, 
případně se speciálními vzdělávacími potřebami. V této oblasti spolupracujeme s pedagogicko-
psychologickou poradnou v Olomouci, jejíž pracovnice navštěvuje MŠ, provádí vyšetření dětí 
a řeší odklady školní docházky přímo v mateřské škole. Poté se zákonnými zástupci dětí osobně 
prodiskutuje výsledky vyšetření a na jejich základě navrhneme další postup při vzdělávání. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  CHARAKTERISTIKA   VZDĚLÁVACÍHO   PROGRAMU 
 
Předškolní vzdělávání je součástí vzdělávací soustavy a představuje počáteční stupeň 
vzdělávání organizovaného a řízeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 



Základním pedagogickým dokumentem, jímž stanovuje konkrétní cíle, obsah a požadavky na 
výchovu a vzdělávání v mateřských školách je Rámcový vzdělávací program pro předškolní 
vzdělávání, který vydalo MŠMT. 
Na jeho základě je zpracován náš školní vzdělávací program s názvem Svět očima dětí. 
 
5. 1.  ZAMĚŘENÍ ŠKOLY:  
 
Filosofií naší školy a smyslem našeho programu je ve spolupráci se zákonnými zástupci 
rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti přirozenou cestou, jehož cílem je   harmonický 
vývoje tělesných i duševních schopností a položit tak základy k dalšímu vzdělávání.  
 
Cílem našeho vzdělávacího programu je vytvořit co nejlepší podmínky pro přirozený 
osobnostní rozvoj, spokojený život a úspěšné vzdělávání každého dítěte v souladu s jeho 
věkovými a individuálními potřebami, možnostmi a zájmy. Program upřednostňuje atmosféru 
klidu, radosti a pohody v sounáležitosti s rodinnou výchovou, umožňuje prožít aktivní a šťastné 
dětství bohaté především na pozitivní emociální prožitky. 
 
Náš ŠVP PV vychází z RVP PV a je určen pro vzdělávání dětí od dvou do sedmi let. 
Nabízíme kvalitní standardní i nadstandardní péči všem dětem naší školy (návštěvy kulturních 
a sportovních akcí, akce pro rodiče a děti, výlety, chráníme životního prostředí) 
Smyslem našeho programu je poskytovat dětem všeobecný přehled o světě, ve kterém žijí. 
Seznamujeme děti s okolím mateřské školy, s tradicemi a zvyky dané oblasti. Představujeme 
jim svět tak, aby časem pochopily vzájemné souvislosti mezi živou a neživou přírodou a vztahy 
mezi lidmi. Aby našly svou individualitu, mohly se stát samostatně myslící a rozhodující se 
osobou, aby se uměly prosadit, vyjádřit se v kolektivu a nebály se objevovat a poznávat. 
Podporujeme dětská přátelství. Chceme ale také, aby děti uměly vytvářet kompromisy a být 
ohleduplní k ostatním. Velký důraz klademe na postupné zvládnutí základních pracovních a 
hygienických návyků a společenského chování. Cílevědomě připravujeme děti na vstup do 
dalšího vzdělávání 
 
Pravidelně konané akce a nadstandardní aktivity v mateřské škole: 

o slavnostní zahájení a ukončení školního roku 
o oslavy svátků a narozenin dětí (velká oslava 6.narozenin s obdarováním oslavence) 
o výstavy prací dětí instalované v prostorách MŠ 
o návštěvy kulturních akcí (divadla, koncerty, muzikály, kouzelník) 
o kulturní akce v MŠ – veřejné vystoupení dětí, maškarní rej 
o oslavy Vánoc a Velikonoc, dodržování tradic 
o pěší túry do okolí – jeskyně Javoříčko, chatová oblast Savín 
o návštěva Arboreta v Bílé Lhotě, hradu Bouzova 
o exkurze na různá pracoviště v obci – OÚ, obchod, pošta, DCD, knihovna 
o oslavy Dne dětí s opékáním kabanosu a soutěžemi 
o předplavecký výcvik 
o Malá maturita předškoláků – prezentování znalostí a dovedností před odchodem z MŠ 
o zahradní slavnost za účasti rodičů 
o poslední nocování v MŠ, večerní hry a soutěže 
o den otevřených dveří – prohlídka a seznámení s prostředím 

5. 2.  RÁMCOVÉ CÍLE A KLÍČOVÉ KOMPETENCE 
 
Při plánování činností vycházíme ze všech vzdělávacích oblastí, které jsou uvedeny 
v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání. Jedná se o těchto pět oblastí: 



 
VZDĚLÁVACÍ OBLASTI:  Dítě a jeho tělo 

Dítě a jeho psychika 
Dítě a ten druhý 
Dítě a společnost 
Dítě a svět 

 
Jejich průběžné plnění je základem pro budování klíčových kompetencí, které tvoří osu RVP 
PV. Soubor kompetencí nabízí poměrně jasnou představu, kam směřovat, oč usilovat. Kvalita 
jejich naplňování se u jednotlivých dětí liší podle jejich schopností. 
 
KLÍČOVÉ KOMPETENCE:  Kompetence k učení  

Kompetence k řešení problémů 
Kompetence komunikativní  
Kompetence sociální a personální 
Kompetence činnostní a občanské 
 

Při výchovně vzdělávací práci vycházíme ze třech hlavních cílů, které jsou uvedeny v RVP PV. 
 
RÁMCOVÉ  CÍLE - ZÁMĚRY  (dané  RVP PV ) 
 
Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání 
Předpokladem naplňování tohoto cíle je: 

o podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte, jeho osobní spokojenost a pohodu 
o systematicky rozvíjet řeč dítěte a cvičit schopnosti a dovednosti, které dítěti umožňují a 

usnadňují proces jeho dalšího rozvoje a učení 
o podporovat stále dokonalejší chápání okolního světa i dětskou radost z rozšiřujících 

se možností zasahovat do jeho dění 
o motivovat dítě k aktivnímu poznávání, povzbuzovat jeho chuť k učení, zájem poznávat 

nové a objevovat neznámé, porozumět věcem a jevům kolem sebe 
o rozvíjet schopnost přemýšlet a rozhodovat se, rozvíjet všechny poznávací a tvůrčí 

schopnosti dětí, jejich fantazii, zájmy a nadání 
o přispívat k elementárnímu dětskému chápání vývoje, pohybu a proměn, rozvíjet 

schopnost dítěte přizpůsobovat se, reagovat na změny a vyrovnávat se s nimi. 
 
Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 
Předpokladem naplňování tohoto cíle je: 

o utvářet ohleduplný a citlivý vztah k lidem-důstojné vztahy mezi lidmi, stejná hodnota a 
rovnost všech lidí, soucítění a solidarita se slabými a ohroženými, péče o druhé a ohled 
na jiné, hodnoty spojené se zdravím, životem a životním prostředím, nedotknutelnost 
lidských práv 

o prevence šikany a násilí 
o v rozsahu dětských možností přispívat k předávání kulturního dědictví, jeho hodnot, 

tradic, jazyka  
o rozvíjet schopnost komunikovat, spolupracovat, spolupodílet se na činnostech 

a rozhodnutích, dodržovat stanovená pravidla 
o vést děti k sociální soudržnosti, připravovat je na život v multikulturní společnosti, 

k tomu, aby vnímaly různost kulturních komunit a měly porozumění pro jejich rozdílné 
hodnoty i pro vzájemné sbližování. 

 



Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost 
působící na své okolí 
Předpokladem naplňování tohoto cíle je: 

o rozvíjet poznávání sebe sama, vlastních zájmů, možností a potřeb 
o vytvářet příležitosti k rozvoji sebevědomí a získání zdravé sebedůvěry 
o vést dítě k zájmu podílet se na společném životě a činnostech ve škole i v rodině (učit 

je spolupracovat, spoluodpovídat, akceptovat a tolerovat druhé-schopnost empatie) 
o vést dítě k poznání, že může svou životní situaci ovlivňovat, že může jednat svobodně, 

že však za to, jak se rozhodne a co udělá, odpovídá. 
 
STANOVENÉ CÍLE NAŠÍ ŠKOLY: 
 
Vytváření vhodných podmínek pro předškolní vzdělávání 
Předpokladem naplňování tohoto cíle je: 

o dostatečně vybavovat školu estetickými hračkami, pomůckami a materiály vhodnými 
pro děti různého věku 

o vést děti ke spoluúčasti na výzdobě školy (věcné podmínky) 
o poskytovat dětem plnohodnotnou stravu a dostatek tekutin v průběhu celého dne 
o  dbát na to, aby denní řád byl pravidelný, ale zároveň umožňoval přizpůsobovat 

organizaci činností během dne potřebám a aktuální situaci, v denním programu 
respektovat individuální potřebu spánku i aktivity, dodržovat každodenně dostatečně 
dlouhý pobyt venku (životospráva) 

o  vytvářet přátelské prostředí jak pro děti, tak i zaměstnance školy, respektovat 
potřeby dětí, dbát na jejich rovnocenné postavení, dostatečně vést děti k samostatnosti, 
využívat pozitivního hodnocení a stimulace (psychosociální podmínky) 

o  při vstupu dětí do MŠ uplatňovat individuálně přizpůsobený adaptační režim, 
dodržovat vyváženost spontánních a řízených aktivit, umožňovat, aby denně probíhaly 
individuální, skupinové i frontální aktivity, dbát na soukromí dětí, nepřekračovat 
doporučené počty dětí ve třídách (organizace) 

o vymezit povinnosti a pravomoci všech zaměstnanců, vytvořit funkční informační 
systém v MŠ, respektovat názory zaměstnanců školy, vést kolektiv ke spolupráci 

o  spolupracovat se zřizovatelem a ostatními organizacemi a odborníky (řízení MŠ) 
o  vytvářet podmínky pro další vzdělávání (personální pedagogické zajištění) 
o  úzce spolupracovat s rodiči dětí, všichni zaměstnanci musí zachovávat patřičnou 

mlčenlivost o osobních údajích dětí a jejich rodin (spoluúčast rodičů) 
 
Respektování individuálních potřeb a možností dítěte, osobnostní rozvoj s důrazem na 
oblast estetickou, rozvoj schopnosti učení 
Předpokladem naplňování tohoto cíle je: 

o vytvářet každému dítěti optimální podmínky k rozvoji jeho osobnosti, k učení 
i ke komunikaci s ostatními a pomoci mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti 

o tam, kde je to potřebné a doložené, vypracovat PLPP, případně individuální vzdělávací 
plán  

o u dětí mimořádně nadaných doplnit nabídku dalších aktivit podle zájmu a mimořádných 
schopností dítěte 

o zaměřit se na rozvoj dovedností předcházejících čtení, psaní a rozvoj elementárních 
matematických souvislostí a na logopedickou prevenci. 

o zaměřit se a nabízet formu aktivních činností pro seznamování a rozvoj technických 
dovedností 



o rozvíjet estetické cítění, vnímání a vlastní tvůrčí činnosti vhodnými podněty pohybové, 
hudební, literární, dramatické a výtvarné podoby 

o podněcovat vznik dětských přátelství, citových kontaktů s učitelkou a dětmi, vytvářet 
prostředí vzájemné přátelské komunikace 

Rozvoj pohybových schopností a dovedností, odolnosti organismu, zdravého životního 
stylu 
Předpokladem naplňování tohoto cíle je: 

o rozvíjet lokomoční, motorické a koordinační schopnosti dětí  
o vytvářet podmínky k vlastnímu volnému spontánnímu pohybu dětí 
o podporovat a motivovat děti k pohybu, rozvíjet odvahu a nebojácnost 
o rozvíjet jemnou motoriku, grafomotoriku 
o podporovat otužování přenášením činností do přírody, využívat vhodného přírodního 

prostředí ke sportovním činnostem 
o podporovat u dětí vztah k vlastní osobě a ochraně svého zdraví, vytvářet základy 

zdravého způsobu života 
 
5. 3.  METODY A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ 
 
Při všech činnostech s dětmi využíváme metody a formy práce, které jsou přiměřené věku dětí 
a odpovídají jejich každodenním životním situacím nebo činnostem. Při jejich uplatňování 
vycházíme z individuálního přístupu k dítěti, respektujeme jeho osobní tempo, zájmy a potřeby. 
Snažíme se o to, abychom při práci vyváženě zařazovaly činnosti řízené a spontánní. Toto učení 
zakládáme na aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a 
interaktivním učení, zpravidla ve skupinách i individuálně. Omezujeme učení předáváním 
hotových poznatků a slovních poučení. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti.   
Zaměřujeme se též na prevenci logopedickou prevenci zařazováním jazykových chvilek, 
rozvíjením komunikativních dovedností dětí. 
 
Při práci s dětmi uplatňujeme tyto prostředky, metody a formy práce: 
prostředky: hry 

o individuální, kooperativní, skupinové, tvořivé, manipulační, konstruktivní, 
o námětové hry, hry s pravidly, didaktické, dramatizace, 
o pohybové aktivity, psychomotorické hry a cvičení, hudebně pohybové hry, 
o grafická cvičení, výtvarné hry, experimentování, odměna a hodnocení, 
o rozhovor, vyprávění, diskuze, popis, pozorování předmětů a jevů (předmětů, modelů, 

činností) 
 
formy: (aktivity spontánní i řízené) 

o frontální vzdělávání, zařazováno v případě, že to vyžaduje určitá situace  
o skupinové vzdělávání, často využíváno (věkově smíšená třída) 
o individuální vzdělávání, vychází z individuálních potřeb a zájmů dítěte. 

metody: 
o prožitkové učení, založené na přímých zážitcích dítěte, podporuje dětskou zvídavost 

a potřebu objevovat, podněcuje radost dítěte z učení a vyvolává jeho zájem o nové 
poznání 

o sociální učení- vychází z principu přirozené nápodoby vzorů chování a postojů, jsou 
v něm uplatňovány určité prvky etické výchovy (prosociální jednání) 

o situační učení, založené na vytváření a využívání situací, které poskytují dětem ukázky 
životních souvislostí 



o kooperativní učení-uplatňováno při vzájemné spolupráci dětí, při řešení složitějších 
problémů a situací u dětí předškolního věku (učí se rozdělovat si role a úkoly, plánovat 
činnosti, spolupracovat, radit se, kontrolovat a hodnotit společnou práci) 

o didakticky zacílené činnosti-zařazované řízené učení dětí podle témat jednotlivých 
integrovaných bloků  

o spontánní aktivity dětí, vychází z jejich přirozených potřeb  
o experimentální učení (využíváno zejména u dětí předškolního věku) vede děti k řešení 

problémů, k rozvoji myšlení, obohacování jejich vlastních zkušeností 
 
5. 4. ZAJIŠTĚNÍ PRŮBĚHU VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI 

VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI, DĚTÍ NADANÝCH  
 
Průběh vzdělávání dětí se SVP a dětí nadaných se řídí platnou legislativou  
 
V případě podpůrných opatření 1. stupně postupujeme takto:  
Na základě pozorování a průběžné pedagogické diagnostiky zpracováváme pro konkrétní dítě 
Plán pedagogické podpory. Tento písemný plán zpracovávají učitelky. Před jeho zpracováním 
budou probíhat rozhovory mezi učitelkami s cílem stanovení metod práce s dítětem, způsobů 
kontroly osvojení potřebných dovedností, návyků a postojů. Při tvorbě plánu komunikujeme se 
zákonnými zástupci, zohledňujeme jejich postřehy o dítěti. Plán průběžně vyhodnocujeme a 
aktualizujeme s ohledem na potřeby dítěte. Nejpozději po třech měsících vyhodnocujeme 
účinnost opatření. Pokud se podpůrná opatření nejeví jako dostatečná, doporučujeme zákonným 
zástupcům návštěvu školského poradenského zařízení. 
  
V případě podpůrných opatření 2. – 5. stupně postupujeme takto: 
V návaznosti na vyjádření školského poradenského zařízení a zákonných zástupců dítěte 
zpracováváme IVP dítěte. Zde plánujeme, jakým způsobem budeme s dítětem se SVP dále 
pracovat (vzdělávací obsah, metody a formy práce, hodnocení dítěte apod.). IVP je zpracován 
bez zbytečného odkladu, nejdéle do jednoho měsíce. Za zpracování IVP je zodpovědná 
ředitelka školy.  
 
Zabezpečení vzdělávání dětí nadaných a mimořádně nadaných: 
Při vzdělávání dětí vytváříme v rámci integrovaných bloků podmínky, které stimulují 
vzdělávací potenciál všech dětí v různých oblastech. Dětem, které projeví známky nadání, 
věnujeme zvýšenou pozornost, zaměřenou na to, aby se projevy nadání dále rozvíjely. 
V situacích vyžadujících značnou spolupráci a koordinaci s rodiči dětí, zpracujeme PLPP. 
V případě, že se jedná o velmi výrazné projevy nadání v jedné nebo více oblastech, doporučíme 
rodičům vyšetření dítěte ve školském poradenském zařízení. Pokud toto zařízení identifikuje 
mimořádné nadání dítěte, vypracujeme na základě jeho doporučení individuální vzdělávací 
plán. 
 
5. 5.  ZAJIŠTĚNÍ PRŮBĚHU VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ OD DVOU DO TŘÍ LET. 
 
Obsahová nabídka vzdělávání pro dvouleté děti je v ŠVP PV shodná s nabídkou pro děti starší, 
ovšem vzdělávací činnosti jsou realizovány v menších skupinách či individuálně, podle potřeb 
a volby dětí. Ve vzdělávání dětí mladších tří let převládají spontánní činnosti nad řízenými. 
Důraz je kladen na volnou hru. V plné míře akceptujeme vývojová specifika (individualizace a 



diferenciace). Při plánování vzdělávací nabídky pro děti mladší tří let vycházíme 
z jednoduchých principů: 

o jednoduchost 
o časová nenáročnost 
o známé prostředí a nejbližší okolí 
o smysluplnost a podnětnost 
o dostatek prostoru a času pro volný pohyb a hru dítěte 

Při vzdělávání dětí od dvou do tří 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 je po všech stránkách, učíme 
je 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. 
Důraz je kladen i na dostatek pohybu, což nám umožňuje krásné prostředí a okolí mateřské 
školy. 
Maximálně využíváme metody práce vhodné pro tuto věkovou kategorii: 

o situační učení 
o spontánní sociální učení (nápodoba) 
o prožitkové učení 
o učení hrou a činnostmi 

 


