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Dodatek č.1 

Školního vzdělávacího programu 

„CELÝ ROK SE DĚTI TOČÍ NA BAREVNÉM KOLOTOČI“ 

 

1) Zrušení odloučeného pracoviště MŠ Pastelka ve Velké Polomi a s tím 

související změny personální 

2) Překrývání přímé pedagogické činnosti  učitelek na třídách v MŠ 

3) Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně 

nadaných 

4) Vzdělávání dětí od 2-3 let 

 

 

 

Tímto dodatkem se od  1. 9. 2017 upravuje a doplňuje školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 

Mateřské školy Velká Polom o čtyři  kapitoly . 1) Zrušení odloučeného pracoviště MŠ Pastelka ve Velké Polomi a 

s tím související změny personální   2) Překrývání přímé pedagogické činnosti  učitelek na třídách v MŠ                   

3) Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a vzdělávání dětí mimořádně nadaných 4)  Vzdělávání 

dětí od 2-3 let 

 

 

 

Platnost: 21.8. 2017 

Účinnost: 1. 9. 2017 
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            1.1. Zrušení odloučeného pracoviště  MŠ Pastelka ve Velké Polomi 

 Ke dni 30.6.2017 bylo zrušeno odloučené pracoviště MŠ Pastelka ve Velké Polomi z důvodu umístění 

dvou prvních tříd základní školy Velká Polom k 1.9.2017 . Děti, které mateřskou školu Pastelka 

navštěvovaly do 30.6.2017 , nastoupí všechny k 1.září 2017 do mateřské školy u Rákosníčka ve Velké 

Polomi. Všechny údaje a zápisy o MŠ Pastelka v ŠVP „ Celý rok se děti točí na barevném kolotoči“ se 

tímto ruší. 

 

           1.2.Personální podmínky 

  Změna personálních podmínek od 1.9.2017 
 

MŠ U Rákosníčka 

Bc. Michaela Rychlá   zástupce ředitele pro MŠ   

Bc. Dvořáčková Helena   učitelka   

Feixová Michaela   učitelka 

Bc. Hablawetzová Gabriela                  učitelka 

Ing. Bc. Vasilová Eva   učitelka 

Eva Žídková                                             učitelka 

Rozsypalová Ludmila   pracovnice výdeje stravy 

Kašparová Petra   uklízečka 

 

MŠ Horní Lhota 

Bc. Kozáková Blanka  vedoucí učitelka 

Bc. Pavlínková Monika  učitelka (zástup za MD učitelky Bc. Martiny Celárkové) 

Janíčková Lenka  uklízečka a pracovnice výdeje stravy 

 

Od 1.7.2017 nastoupila do funkce zástupce ředitele pro MŠ paní Bc. Michaela Rychlá. Odbornou 

kvalifikaci v Mateřské škole splňuje všech 8 pedagogických pracovnic. Z kapacitních důvodů nebyla 

prodloužena smlouva paní učitelce Janě Neuwirthové Špakové.  Na místo uklízečky nastoupila po 

odchodu paní Jany Plohákové uklízečka z MŠ Pastelka do MŠ U Rákosníčka paní Petra Kašparová. 

 Na odloučeném pracovišti v MŠ Horní Lhotě k žádným změnám nedošlo. Zaměstnanci jsou zařazeni 

podle druhu vykonávané práce dle katalogu prací. Mzdové ohodnocení vychází dle platného platového 

řádu a pohyblivých složek platu, veškeré podklady jsou neveřejné a založené v osobních spisech 

zaměstnanců. Pedagogové se vzdělávají samostudiem a zúčastňují se dalšího pedagogického vzdělávání, 

které nám nabízí DVPP a které bylo doporučeno zástupkyní ředitele školy dle konkrétní nabídky a také 
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dle aktuálních potřeb školy. Pedagogové pracují a jednají profesionálním způsobem tak, aby byla 

zajištěna kvalitní pedagogická péče. 

 

 2.1. Překrývání přímé pedagogické činnosti  učitelek na třídách v MŠ 

Podle rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s účinností od 1.9.2017  ředitel 

základní a mateřské školy musí stanovit pedagogickou činnost učitelů tak, aby docházelo k souběžnému 

působení dvou učitelek na třídě nejméně 2,5 hodin denně. 

V  MŠ U Rákosníčka ředitel základní a mateřské školy stanovil překrývání učitelky, která je na třídě se 

zástupkyní ředitele pro MŠ zástupem vychovatelek ze školní družiny. Vychovatelky nastupují do MŠ 

v 9.45 hod. a překrývají učitelku buď 2,5 hod. nebo 1,5 hod. v závislosti na pracovní době zástupkyně 

ředitelky pro MŠ. Na ostatních třídách v MŠ se učitelky překrývají minimálně 2,5 hodiny. 

 

 

 

        3.1. Vzdělávání dětí se speciální vzdělávacími potřebami  

RVP PV vychází ve své základní koncepci z respektování individuálních potřeb a možností dítěte. Z toho 
důvodu je RVP PV základním východiskem i pro přípravu vzdělávacích programů pro děti se speciálními 
vzdělávacími potřebami. 

Dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami je dítě, které k naplnění svých vzdělávacích možností 
nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí 
podpůrných opatření.Tyto děti mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření z výčtu 
uvedeného v § 16 školského zákona. Podpůrná opatření realizuje mateřská škola.  

Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti stupňů. 
Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola nebo školské zařízení i bez doporučení školského 
poradenského zařízení na základě plánu pedagogické podpory (PLPP). Podpůrná opatření druhého až 
pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením ŠPZ. Začlenění podpůrných opatření do jednotlivých 
stupňů stanoví Příloha č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. 

Stanovené rámcové cíle i očekávané výstupy ŠVP jsou pro všechny děti společné. Při plánování a realizaci 
vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními má pedagog na zřeteli fakt, že se děti ve svých 
individuálních vzdělávacích potřebách a možnostech liší. Účelem podpory vzdělávání těchto dětí je plné 
zapojení a maximální využití vzdělávacího potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální 
možnosti a schopnosti. Při vzdělávání dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami pedagog zahrnuje do 
svých vzdělávacích strategií podpůrná opatření.  
Důležitou podmínkou úspěšnosti předškolního vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je 
nejen volba vhodných (potřebám dětí odpovídajících) vzdělávacích metod a prostředků, které jsou 
v souladu se stanovenými podpůrnými opatřeními, ale i uplatňování vysoce profesionálních postojů 
učitelů i ostatních pracovníků, kteří se na péči o dítě a jeho vzdělávání podílejí. Rozvoj osobnosti dítěte 
s přiznanými podpůrnými opatřeními závisí na citlivosti a přiměřenosti působení okolí mnohem více, než 
je tomu u dítěte, které není ve svých možnostech primárně omezeno.  
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Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami spolupracuje učitel úzce s rodiči a dalšími 
odborníky, využívá služby školských poradenských zařízení. 
 
 
 

 

Podpůrná opatření 1. stupně  

• Má-li dítě obtíže při vzdělávání, škola zpracuje plán pedagogické podpory dítěte /PLPP/, který 
zahrnuje mj. popis obtíží a speciálních vzdělávacích potřeb žáka a podpůrná opatření prvního 
stupně; plán pedagogické podpory bude vyhodnocen nejpozději po třech měsících. Podkladem 
pro zpracování PLPP je ŠVP. 

PLPP viz příloha č. 1 

• Nebude-li poskytování podpůrných opatření prvního stupně postačující, doporučí škola vyšetření 
dítěte ve školském poradenském zařízení. Zprávu z vyšetření obdrží zákonní zástupci dítěte, škola 
dostane doporučení a na jeho základě sestaví individuální vzdělávací plán, který obsahuje mj. 
podpůrná opatření druhého až pátého stupně (dle doporučení školského poradenského zařízení).  

• Nejsou-li podpůrná opatření dostačující, školské poradenské zařízení vydá doporučení stanovující 
jiná podpůrná opatření, případně stejná podpůrná opatření vyššího stupně. 

 

 

 

Podpůrná opatření 2. - 5. stupně 

Od druhého stupně podpory jsou podpůrná opatření stanovována ŠPZ po projednání se školou a 
zákonným zástupcem dítěte. Pravidla pro použití podpůrných opatření školou a školským zařízením 
stanovuje vyhláška č. 27/2016 Sb. 
Pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními od druhého stupně je podkladem pro zpracování individuálního 

vzdělávacího plánu /IVP/ doporučení ŠPZ. V tomto plánu se vzdělávací obsah upraví tak, aby byl zajištěn soulad 

mezi vzdělávacími požadavky a skutečnými možnostmi dětí, a aby vzdělávání směřovalo k dosažení jejich 

osobního maxima.  

IVP viz příloha č. 2 

 

2.1. Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními ve škole  

• tvorba, realizace a vyhodnocování PLPP u těchto dětí je prováděna na základě pokynu zástupkyně ředitele 

pro MŠ a za spolupráce s pedagogy, popř. jinými odborníky;  

• tvorba, realizace a vyhodnocování individuálních vzdělávacích plánů u těchto dětí je prováděna na základě 

pokynu zástupkyně ředitele pro MŠ a za spolupráce s pedagogy, se SPC, popř. jinými odborníky. 

Pravidla pro zpracování, hodnocení, aktualizaci PLPP a IVP 

Zpracování PLPP a IVP je povinností učitelek dle RVP PV „Vzdělávání dětí se speciálními potřebami, novely 

školského zákona č. 82/2015 Sb., zejména z § 16 a z prováděcí vyhlášky č. 27/2016 Sb. 
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Cílem je zajistit pro děti v mateřské škole takové podmínky pro jejich vzdělávání, které reflektují 
možnosti dětí, jejich potřeby ve vztahu k jejich aktuálnímu věku; rozvíjejí a podporují výchovu dětí, 
respektují míru nadání i dopady zdravotního stavu do jejich přípravy na školu.  

Na začátku školního roku, během měsíce září, nebo při nástupu nového dítěte během školního roku do 
MŠ /po adaptaci dítěte cca 3 měsíce/ učitelka vyhodnotí potřebu podpůrných opatření na základě 
pozorování práce a hry dětí.  
 
 
Podpůrná opatření 1. stupně 

• Po konzultaci se zástupkyní  ředitele pro MŠ zpracovávají učitelky na třídě PLPP 

/opatření MŠ, která mají podpořit dítě, pokud z pozorování dítěte při práci a při hře vyplývá, že 
má drobné problémy např. s motorickou obratností, špatnou koncentrací pozornosti, s úchopem 
pomůcek, s rozvojem vnímání, řeči, s verbální obratností, s dovedností reprodukovat a 
pamatovat si instrukce i zadání práce, střídat činnosti a respektovat tempo dítěte/ 
formulovat pozorované výukové obtíže, hledat možné intervence v oblasti forem a metod výuky, 
organizaci výuky a používaní pomůcek 

• Hodnocení PLPP provádějí učitelky průběžně a po 3 měsících konzultují vyhodnocení se 
zástupkyní ředitele pro MŠ 

 

 

 

Podpůrná opatření 2. – 5. stupně 

• pokud se ukáže, že podpora dítěte prostřednictvím PLPP nebyla dostačující, požádají učitelky po 
konzultaci se zástupkyní ředitele pro MŠ zákonného zástupce, aby navštívil ŠPZ (PPP nebo SPC), 
které může následně doporučit podpůrná opatření vyšších stupňů;  

• na základě doporučení ŠPZ zpracovávají učitelky IVP, konzultují IVP se zákonnými zástupci dítěte, 
a zástupkyní ředitele pro MŠ a ŠPZ nejpozději do 1 měsíce 

• IVP průběžně hodnotí /minimálně 1x za 2 měsíce/ a konzultují jej se zákonnými zástupci, 
zástupkyní ředitele pro MŠ, v případě potřeby se ŠPZ 

• v případě podpůrného opatření v podobě asistenta pedagoga jej metodicky vedou, úzce s ním 
spolupracují při plánování činností a jejich vyhodnocení, dbají na zpracování potřebné 
dokumentace /zápisy v TK, vedení portfolia dítěte, konkretizovaný plán individuální práce 
k daným tématům/ 

• nemůže-li učitelka ze závažných důvodů zabezpečit bezodkladné poskytování doporučeného 
podpůrného opatření, informuje zástupkyni ředitele pro MŠ a škola po projednání se ŠPZ a na 
základě informovaného souhlasu zákonného zástupce dítěte, poskytne, po dobu nezbytně 
nutnou, jiné obdobné podpůrné opatření stejného stupně 

• shledá-li učitelka po konzultaci se zástupkyní ředitele pro MŠ, že podpůrná opatření nejsou 
dostačující nebo nevedou k naplňování vzdělávacích možností a potřeb dítěte, doporučí 
zákonnému zástupci dítěte využití poradenské pomoci ŠPZ, tedy PPP nebo SPC. Obdobně 
postupuje i v případě, shledá-li, že poskytovaná podpůrná opatření již nejsou potřebná 
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2.1. Podmínky vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními  

Pro úspěšné vzdělávání těchto dětí škola umožní:  

• uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností a při 

stanovování obsahu, forem i metod výuky  

• stanovená podpůrná opatření při vzdělávání dětí  

• při vzdělávání dítěte, které nemůže vnímat řeč sluchem, jako součást podpůrných opatření vzdělávání v 

komunikačním systému, který odpovídá jeho potřebám a s jehož užíváním má zkušenost  

• při vzdělávání dítěte, které při komunikaci využívá prostředky alternativní nebo augmentativní 

komunikace, jako součást podpůrných opatření vzdělávání v komunikačním systému, který odpovídá jeho 

vzdělávacím potřebám  

• spolupráci se zákonnými zástupci dítěte, školskými poradenskými zařízeními a odbornými pracovníky 

školního poradenského pracoviště, v případě potřeby spolupráci s odborníky mimo oblast školství 

(zejména při tvorbě IVP) 

Pokud zákonný zástupce dítěte přes opakovaná upozornění a vysvětlení důsledků nenavštívil ŠPZ za účelem 

nastavení podpůrných opatření ve vzdělávání dítěte a způsobil tak dítěti obtíže při vzdělávání /protože škola 

sama dostatečná podpůrná opatření vytvořit nemůže/ může se škola obrátit na zástupce orgánu veřejné moci 

(OSPOD) a v souladu se zákonem o sociálně právní ochraně dětí požádat o součinnost. 

 

 

2.2.  Vzdělávání dětí mimořádně nadaných 

Škola prostřednictvím kvalitní pedagogické diagnostiky vyhledává mimořádně nadané děti a formou 

integrovaného vzdělávání a individualizované výuky podporuje rozvoj jejich talentu. 

Rozvoj a podpora mimořádných schopností a nadání dítěte je zajišťována: 

• předkládáním vyššího stupně složitosti nabízených činností 

• využitím vhodných didaktických pomůcek, materiálů 

• volbou vhodných metod, forem výuky 

• individuálním přístupem 

• nabízenými specifickými činnostmi 
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Příloha č. 1       

 

Plán pedagogické podpory (PLPP) 

Jméno a příjmení 

dítěte 

 

Škola  

třída  

Důvod k přistoupení sestavení PLPP  

Datum vyhotovení  

Vyhodnocení PLPP plánováno ke dni  

l. Charakteristika dítěte a jeho/její obtíží 

(silné, slabé stránky; popis obtíží; pedagogická, případně speciálně - pedagogická diagnostika s cílem stanovení úprav ve 

vzdělávání; aktuální zdravotní stav; další okolnosti ovlivňující nastavení podpory) 

 

Il. Stanovení cílů PLPP 

(cíle rozvoje žáka) 

 

III. Podpůrná opatření ve škole 

(Doplňte konkrétní postupy v těch kategorií podpůrných opatření, které uplatňujete.) 

a) Metody výuky 
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(specifikace úprav metod práce se dítětem) 

 

 

 

 

 

 

b) Organizace výuky 

(úpravy v organizaci výuky ve školní třídě, případně i mimo ni) 

 

c) Hodnocení dítěte 

(vymezení úprav hodnocení, jak hodnotíme, co úpravami hodnocení sledujeme, kritéria) 

 

d) Pomůcky 

(didaktické pomůcky, pracovní listy, ICT technika, atd.) 

 

e) Požadavky na organizaci práce učitele/lů 

 

IV. Podpůrná opatření v rámci domácí přípravy 

(popis úprav domácí přípravy, forma a frekvence komunikace s rodinou) 
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V. Podpůrná opatření jiného druhu 

(respektovat zdravotní stav, zátěžovou situaci v rodině či škole - vztahové problémy, postavení ve třídě; v jakých 

činnostech, jakým způsobem) 

 

 

 

 

 

Vl. Vyhodnocení účinnosti PLPP 

(Naplnění cílů PLPP) 

Dne: 

 

Doporučení k odbornému vyšetření Ano Ne 

 

Role Jméno a příjmení Podpis a datum 

Učitelka   

Pracovník ŠPP   

Zákonný zástupce   

Zástupkyně ředitele pro MŠ   
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 Příloha č. 2            

INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN 

 

Školní rok  

Jméno  

Bydliště   

Škola  

Třída  

Učitelka  

Asistent pedagoga  

ŠVP  

Typ postižení  

Rozhodnutí o povolení 

vzdělávání IVP ze dne 

 

 

Pedagogická diagnostika 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závěry a doporučení speciálně pedagogického, popř. psychologického vyšetření 
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Vzdělávací cíle 

Vzdělávání podle IVP v souladu s RVP PV. Snaha o vytvoření optimálních podmínek k rozvoji 

osobnosti dítěte, klíčových kompetencí a pomoci mu dosáhnout co největší samostatnosti. 

 

 

 

 

Vzdělávací obsah   

Hrubá motorika 

 

 

 

 

Jemná motorika 

 

 

 

 

Grafomotorika 

 

 

 

 

Komunikační schopnosti 

 

 

 

 

 

Rozvoj slovní zásoby  
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Rozvoj prostorové orientace 

 

 

 

 

Sociální dovednosti, chování 

 

 

 

 

 

 

Organizace výuky 

 

 

 

 

 

Pedagogické postupy, metody a formy práce 

 

 

 

 

 

Doporučené kompenzační, rehabilitační a učební pomůcky 
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Podpůrná opatření 

 

 

 

 

 

Schválení IVP SPC 

 

 

 

 

Seznámení rodičů /zákonných zástupců/ se IVP  

 

 

 

 

Průběžné  konzultace  

datum účastníci podpis 
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Zhodnocení průběhu a výsledku vzdělávání.  Případná doporučení na další období. 
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4.1 VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ OD DVOU DO TŘÍ LET  

Zákonem č. 178/2016 Sb., ze dne 20. dubna 2016, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
je s účinností od 1. 9. 2016 stanoveno, že se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku zpravidla 
od 3 do 6 let, nejdříve však od 2 let. S odloženou účinností od roku 2020 bude předškolní vzdělávání 
organizováno pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let.   

Přijímání dětí ve věku od 2 do 3 let do mateřských škol má díky nižšímu počtu starších dětí hlásících se k 
předškolnímu vzdělávání zvyšující tendenci.   

 

4.2 PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ  

Pro zajištění kvalitních podmínek pro vzdělávání dětí ve věku od 2 do 3 let jsou ve škole zajištěna 
opatření týkající se zajištění bezpečnostních, hygienických, prostorových i materiálních podmínek, 
včetně přizpůsobení organizace vzdělávání.  

 

 

Věcné podmínky  

V oblasti věcných (materiálních) podmínek jsou doplněny stávající hračky (dle věkové hranice vhodnosti 
použití hračky na obalu výrobku), didaktické pomůcky a vybavení pro děti ve věku od 2 do 3 let v dané 
třídě mateřské školy. Průběžně budeme doplňovat... Prostředí poskytuje dostatečný prostor pro volný 
pohyb i hru dětí a zároveň bezpečí a klid pro odpočinek v průběhu celého dne, jak je uvedeno v 
Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání.  

Hygienické podmínky  

Stávající hygienické předpisy pro vzdělávání dětí ve věku od 2 do 3 let jsou již zohledněny (viz vyhláška č. 
410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a 
vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů). Pro zajištění osobní hygieny dětí je možné 
použít nočníky (zajištěno jejich adekvátního vymývání a dezinfekce), do budoucna pořizujeme 
přebalovací stůl a odpadkový koš s nožním ovládáním.  

 

Životospráva  

V oblasti životosprávy je denní režim upraven dle potřeb dětí (zejména v souvislosti s individuální 
potřebou aktivity, odpočinku nebo spánku jednotlivých dětí).  

 

 



 

16 
 

Personální podmínky  

Je optimálně využita maximální možná výše úvazků pedagogických pracovníků. Rozpis přímé 
pedagogické činnosti pedagogů je stanoven tak, aby bylo možné co největší souběžné působení 
pedagogů v rámci třídy mateřské školy v organizačně náročnějších částech dne.  

 

Organizace vzdělávání  

Z hlediska organizačního zajištění chodu umožníme dětem zejména individuálně přizpůsobený adaptační 
režim, dostatek času na veškeré aktivity včetně převlékání a stravování, zohlednit v souladu s právními 
předpisy počet dětí ve třídě mateřské školy. Organizace vzdělávání je plně v kompetenci  ředitele 
základní a mateřské školy.  

 

Stravování  

Při přijetí dítěte do mateřské školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte je stanoven způsob a 
rozsah stravování dítěte, a to tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, 
stravovalo vždy. Děti mladší 3 let jsou zařazovány do skupiny strávníků (3 – 6 let) stravování. Množství 
stravy poskytované pro tyto děti je vhodné přizpůsobit podle jejich individuální potřeby.  

 

Bezpečnostní podmínky  

Se zajištěním bezpečnosti úzce souvisí již výše zmíněné podmínky, jejichž optimální nastavení může 
eliminovat případná bezpečnostní rizika. Při zvýšení počtu dětí při specifických činnostech, například 
sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí ředitel základní a 
mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech 
jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k 
právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy.  

 

4.3 OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ OD DVOU LET  

Děti ve věku 2 let jsou v jedinečné “kondici” otevřené hraní, vzdělávání a navazování kontaktů s 
vrstevníky. Je nutné si však uvědomit specifika související s obsahovou úrovní ve všech oblastech vývoje. 
Cíle a záměry pak k tomu přizpůsobit. Dvouleté děti potřebují více individuální péče, pravidelný denní 
režim, emoční podporu, pocit bezpečí, podnětné prostředí a srozumitelná pravidla. Nejvíce se učí 
nápodobou, situačním učením, vlastním prožitkem a především hrou. Vzdělávací obsah vychází z 
běžného denního života dítěte a respektuje přirozenou celistvost osobnosti dítěte a jeho postupné 
osamostatňování a začleňování do životního a sociálního prostředí.  
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Důležité je, abychom těmto dětem nechali co nejvíce prostoru pro volné hry a pohybové aktivity a citlivě 
přizpůsobovali organizaci – střídali nabídkové činností, trénovali návyky a praktické dovednosti. Při 
vzdělávání dětí mladších tří let musí být pedagog v řízených činnostech aktivnější, více podněcovat zájem 
dítěte, více slovně komunikovat i gestikulovat.  

Dítě a jeho tělo – oblast biologická  

Dílčí vzdělávací cíle:  

· podpora přirozené snahy dítěte k pohybu  

· rozvoj snahy dítěte o samostatnost při manipulaci a experimentaci s hračkami a předměty, se kterými 
přichází do styku; samostatnosti u jídla (uklízet po sobě, jíst lžící, pít z hrnečku, neznečišťovat svévolně 
stůl, nesahat rukou do jídla); při mytí (namydlit se a opláchnout si ruce, samostatně si dojít na záchod); 
samostatného používání kapesníku; samostatného svlékání a oblékání některých části oděvu (kalhoty, 
ponožky), samostatného vyzouvání a obouvání, uklízení oblečení na vyhrazené místo  

 

Očekávané výstupy:  

· chůze do schodů i ze schodů  

· překonávání vzdálenosti skokem (již dříve skok na místě, z malé výšky)  

· jízda na odrážedle  

· stoj na jedné noze  

· navlékání korálků  

· napodobování vertikální, horizontální a kruhové čáry při kresbě  

· jíst lžící (nepřevracet ji, nebryndat)  

· převléknout se, rozepínat knoflíky  

· samostatně použít toaletu, umýt si ruce  

· dítě ve třech letech zná a pojmenuje viditelné části těla, projevuje samostatnost a vynalézavost v 
sebeobsluze, samostatně se umývá v závislosti na režimu dne  
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Dítě a jeho psychika – oblast psychologická  

Dílčí vzdělávací cíle:  

· rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i 
produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)  

· rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu  

· rozšiřování slovní zásoby, rozvoj srozumitelného řečového projevu i ve víceslovných větách  

· slovní označování toho vidí na obrázku; rozvoj paměti, představivosti, myšlení – třídění, srovnávání, 
stavění; udržování potřebného sledu činností a chápání jejich souvislostí v napodobivé hře  

· posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)  

· vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení  

· vytváření základů pro práci s informacemi  

· rozvíjet u dětí pocity jistoty, sebevědomí; vytvářet podmínky pro rozvoj aktivity a samostatného 
projevu dětí  

· rozvoj vlastností dítěte během hry i běžných činností  

 

· při každé možné příležitosti poskytovat nápadné a citově přitažlivé poučení (rozvíjet poznatky a 
zkušenosti); utvářet počátky mravního vědomí  

· rozvíjet pocit samostatnosti a snahu dosáhnout určitého cíle; vést děti k dokončení hry; rozvíjet 
vytrvalost, snahu napodobit a dokončit činnost; rozvíjet prvky cílevědomosti ve hře (zvláště v 
konstruktivní a napodobivé); předcházet pocitům strachu a vést děti k jejich překonávání; vytvářet 
předpoklady pro posilování soustředěnosti dítěte na určitou činnost; rozvíjet pocit uspokojení s výsledků 
vlastní činnost  

Očekávané výstupy:  

· reprodukovat krátké říkanky, básničky (zapamatuje si je)  

· sestavit větu (minimálně o třech slovech)  

· vyprávět jednoduchý příběh, který vícekrát slyšelo  
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· chápe pojmy (např. slovo pes neoznačuje jednoho konkrétního psa)  

· chápe, že pomocí obrátku může vyjádřit něco konkrétního  

· rozlišovat v množině maximálně 4 prvků (když předmět zmizí, hledá jej)  

· rozlišuje barvy  

· dítě dokáže formulovat svou představu o tom, na co si bude hrát  

· mluvit o sobě v první osobě  

· zná své jméno, pohlaví  

· dítě zná své jméno i příjmení, svou značku  

Dítě a ten druhý – oblast interpersonální  

Dílčí vzdělávací cíle:  

· prohlubovat osvojení nejjednodušších pravidel chování dětí v kolektivu; učit děti, co ruší soulad a 
pořádek při společném soužití; učit děti poprosit, poděkovat, pozdravit  

· podporovat sympatie a kamarádské vztahy k druhým, učit děti udělat druhým radost; pomáhat 
navazovat sociální a citové kontakty s druhými dětmi; dávat dětem najevo svůj zájem, náklonnost, 
zúčastněnost; posilovat pocit bezpečí dítěte v kontaktu s pedagogem a ostatními dětmi  

· rozvíjet u dětí pocit zodpovědnosti za druhé, ochotu pomoci; rozšiřovat a upevňovat citové vztahy dětí 
ke členům rodiny, podněcovat radost z opětovného setkání; podporovat u dětí rozvíjející se pocit 
sounáležitosti k rodině, vést s dětmi individuální rozhovory o členech rodiny; podporovat citový vztah k 
domovu a k mateřské škole; prohlubovat citové vztahy k dospělým i dětem (vyjadřovat je slovně)  

· podporovat rozvoj vyšších citů – soucit, snaha pomáhat druhým, podporovat děti v altruismu  

· podporovat slovní komunikaci a domlouvání se s dětmi při hře i s dospělými  

· rozvíjení spolupráce a domlouvání s druhými  

Očekávané výstupy:  

· půjčit druhému hračku  

· dítě by mělo znát jména ostatních dětí ve třídě; spolupracovat s druhými při rozvíjení námětových 
staveb  
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Dítě a společnost – oblast sociálně kulturní  

Dílčí vzdělávací cíle:  

· podporovat ukázněnost při hře, vycházce, pobytu venku; prohlubovat osvojení nejjednodušších 
pravidel chování dětí v kolektivu; učit děti, co ruší soulad a pořádek při společném soužití.  

· vést děti k uplatňování poznatků v jednotlivých hrách.  

 

Očekávané výstupy:  

· začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky  

· dodržovat pravidla her i jiných činností  

· zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy  

· znát některé lidské činnosti, poznat některá povolání, např. podle výrazného oblečení (požárník, lékař, 
policista) 

 

Dítě a svět – oblast environmentální  

Dílčí vzdělávací cíle:  

· zaměřovat pozornost dětí na vše zajímavé, co se kolem děje, povzbuzovat aktivitu dětí ve vyhledávání 
zajímavých objektů pro pozorování; umožňování kontakt s přírodou spojený s aktivním pohybem a 
hrami, vést děti ke sledování změn v přírodě během roku, podněcovat používání přírodních materiálů při 
hře; učit dítě šetrně zacházet s hračkami, obrázky, knihami  

· vést děti k přiměřené opatrnosti  

 

 

Očekávané výstupy:  

· dítě dokáže jmenovat každodenní činnosti a věci, předměty denní potřeby, základní druhy jídel; 
orientovat se v prostoru školky i na zahradě; zná stálé místo předmětů ve školce, které používá; znát 
běžné dopravní prostředky; má povědomí o běžných přírodních jevech (slunce, mraky, déšť, vítr, sníh, 
led…); o nápadných přírodních proměnách v rámci změn ročních období; rozlišuje stromy, keře, květiny 
(ne však druhy); poznává a správně označí běžné druhy ovoce a zeleniny; pozná druhy zvířat  
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. rozlišuje základní barvy, tvary, velikosti (třídí, až později pojmenovává); pozná objekty na obrázku; 
začíná chápat označení pro vztahy v prostoru (nahoře, dole, vedle, vpředu, vzadu); začíná chápat 
označení pro časové vztahy (ráno, večer, hned, potom)  

 

Použité zdroje:  

1. Vzdělávání dětí od dvou let v MŠ – Hana Splavcová, Jana Kropáčková – Portál  
2. Individualizace v mateřské škole – V. Krejčová, J. Kargerová, Z. Syslová - Portál  

3.  Program výchovné práce pro jesle a mateřské školy (1984) 

 

  

 


