
Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966

1. Identifikační údaje o mateřské škole

Název školy: Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, V Zahrádkách  48/1966

Adresa školy: V Zahrádkách 48/1966, Praha 3, PSČ 130 00

IČO: 63831449 

Zřizovatel: MČ Praha 3, Havlíčkovo nám. 9/700, Praha 3, PSČ 130 85

Ředitel školy: PaedDr. Stanislav Šebl

Zástupkyně ředitele pro předškolní vzdělávání: Hana Hlaváčková

Telefon: 284 860 650

E-mail: zs-jarov@volny.cz

Webové stránky: www.zsjarov.cz

Č. účtu: 2000799304/0800  vedeného u ČS, a.s., Koněvova 144, Praha 3

Kapacita školy: 112 dětí ve 4 věkově heterogenních třídách

Stravování: zajišťuje ŠJ při ZŠ Pražačka, Nad Ohradou 25, Praha 3, PSČ 130 00

Název programu:  Barevná mozaika

Platnost dokumentu: 2015 – 2018

Školní vzdělávací program zpracoval ředitel školy s kolektivem pedagogických 
pracovníků a byl projednán na Pedagogické radě v dubnu 2015.  

Školní vzdělávací program byl upraven k 1. 9. 2016 v souladu s RVP pro předškolní 
vzdělávání na základě zákona č. 82/2015 Sb. a zákona 178/2016 Sb. a projednán na 
Pedagogické radě v září 2016.
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2. Charakteristika předškolního zařízení

Mateřská škola je, spolu s budovami Základní školy a školní družiny, součástí areálu
Základní a mateřské školy Jarov, V Zahrádkách 48, Praha 3. Mateřská škola byla otevřena
8. dubna 2015 ve zkušebním provozu (2 třídy), od 1. 9. 2015 potom v provozu plném.
Funguje v celodenním a celoročním provozu. 

Jedná se o novou jednopatrovou budovu s vlastním vstupem a zahradou, vybavenou
herními prvky. Škola není bezbariérová.

V přízemí budovy se nacházejí dvě výdejny jídla, dvě jídelny, dětské šatny, šatna pro
personál, ředitelna,  přijímací kancelář,  sociální  zařízení pro děti  i  personál a technické
zázemí. V patře se nacházejí čtyři  třídy se samostatnými vstupy a přímým vstupem do
zahrady.  Každá  třída  má  samostatné  sociální  zařízení.  Do  patra  se  vstupuje  dvěma
přístupovými  schodišti.  Všechny  třídy  jsou  vybaveny  dětským  účelovým  nábytkem,
množstvím hraček a didaktických pomůcek. Dvě ze tříd slouží v odpoledních hodinách
k odpočinku dětí. 

Areál školy leží v širším centru Prahy, v městské části Žižkov. V okolí se nacházejí
téměř  všechny typy  městské  zástavby (starší  činžovní  domy,  rodinné  domy,  panelové
sídliště i moderní bytové domy). Nedaleké parky (Židovské pece, Třešňovka, Třebešín,
Balkán,  Parukářka,  Malešický park)  skýtají  možnosti  pro vycházky a další  pobyt  dětí
venku.

Provoz mateřské školy je zajišťován v pracovní dny od 7,00 do 17,00 hodin dostatkem
kvalifikovaných učitelů, včetně zástupkyně ředitele a provozními zaměstnanci. Příchody a
odchody probíhají bez časového omezení.

Výuka probíhá v dopoledním a odpoledním programu ve věkově smíšených třídách.  

Stravování je zajišťováno školní jídelnou při ZŠ Pražačka, Nad Ohradou 25, Praha 3. 

Mateřská škola velmi úzce spolupracuje s kmenovou základní školou (cílená příprava
předškoláků na školní docházku, zapojení pedagogů a vychovatelů ZŠ, společné kulturní a
sportovní akce apod.). Dále spolupracuje s organizacemi zajišťujícími kulturní a jiné akce
pro děti (divadelní spolky, dětské dopravní hřiště atd.). 
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3. Podmínky vzdělávání

3.1. Materiální a hygienické podmínky

Jedná  se  o  nově  postavené  účelové  zařízení.  Disponuje  čtyřmi  velkými  světlými
třídami, šatnami, sociálním zařízením, moderními výdejnami jídla a technickým zázemím.
Ze tříd je umožněn přímý vstup na školní zahradu vybavenou herními prvky.  

 Dětský nábytek a vybavení tříd je uzpůsobeno k dosahu a přehledu dětí tak, aby dítě
používalo  vše,  co  potřebuje  bez  zásahu  dospělého.  Vybavení  hračkami,  pomůckami,
materiály a doplňky odpovídá počtu dětí a jejich věku. 

Respektujeme právo na soukromí, respektujeme individuální dětské potřeby. Snažíme
se  odbourávat  např.  hromadné  odchody  na  WC.  Učíme  děti  základním  hygienickým
pravidlům. Seznamujeme děti se správným čištěním zubů, pravidelně je čistíme po obědě. 

3.2. Psychohygienické a psychosociální podmínky a životospráva

V mateřské škole zajišťujeme pravidelný rytmus a řád, který je flexibilní k potřebám
dětí.  Děti  jsou  dostatečně  dlouho  venku,  činnosti  jsou  přizpůsobeny  kvalitě  ovzduší.
Volný pohyb dětí umožňujeme nejen na zahradě, ale i v interiéru školy a v okolí budovy.
Herny využíváme i k pohybovým aktivitám, nenecháváme děti dlouho sedět na židličkách.

Respektujeme individuální potřeby dětí – spánek, odpočinek, aktivity. Nenutíme děti
na lůžku ke spánku. 

Strava  je  dovážena  2x  denně  ze  školní  jídelny  při  ZŠ  Pražačka.  Jídlo  je  poté
připravováno ve výdejně,  samotné  stravování probíhá v jídelně.  Dětem je poskytována
kvalitní a vyvážená strava. Dodržujeme celodenní pitný režim, mezi jednotlivými pokrmy
dodržujeme vhodné intervaly. Dopolední svačinu vydáváme dle potřeb dětí od 8,30 hodin,
odpolední  svačinu  od 14,00 hodin.  Oběd je  podáván od 11,30 do 12,30 hodin.  Časy
mohou být upraveny dle aktuálních možností a okolností.  

Respektujeme  specifické  potřeby  dětí,  pokud  o  ně  rodiče  požádají.  Děti  do  jídla
nenutíme,  dětskému  strachu  z neznámých  jídel  či  nechutenství  předcházíme  vhodnou
motivací. 

Děti se aktivně podílejí na přípravě stolování. 

S dětmi  neustále  komunikujeme,  všichni  zaměstnanci  používají  spisovnou  formu
českého jazyka.

Všichni  zaměstnanci  školy se sami chovají  podle zásad zdravého životního stylu a
poskytují dětem přirozený vzor.
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3.3. Personální a pedagogické zajištění

Provoz školy je zajišťován dostatečným počtem kvalifikovaných učitelů a provozních
zaměstnanců.  Škola  úzce  spolupracuje  s učiteli  kmenové  ZŠ  (speciálně  pedagogická
podpora, konzultační činnost, zájmové vzdělávání apod.).

Práva a povinnosti zaměstnanců jsou určeny pracovním řádem, provozním řádem MŠ,
bezpečnostními předpisy, povinnými školeními BOZP a PO. 

Učitelé se vzdělávají  formou samostudia,  v rámci DVPP absolvují kurzy a odborné
semináře, které si vybírají dle aktuálních vzdělávacích možností či na doporučení ředitele
školy,  resp.  jeho  zástupkyně.  Nové  poznatky  pak  aplikují  v pedagogické  práci.  O
výsledcích studia informují ostatní učitele.

3.4. Organizace a provoz školy

Denní řád školy je uzpůsoben tak, aby umožňoval pružně reagovat na aktuální potřeby
a  možnosti.  Všechny  aktivity  jsou  organizovány  tak,  aby  podněcovaly  děti  k vlastní
aktivitě a zapojení se do organizace všech činností.

Adaptační proces vychází z dohody s rodiči a individuálních potřeb dítěte. 

Vymezující práva a povinnosti ukládá organizační řád ZŠ a MŠ Jarov a školní řád MŠ.

Denní  program  zahrnuje  základní  péči  (příjem  a  propouštění  dětí,  pobyt  venku,
hygienu, stolování, odpočinek), hry a pohybové aktivity (spontánní, ve třídě i při pobytu
venku) a činností řízené (společně, skupinově, individuálně).

Režim dne:

 7,00 – 10,00 příchod dětí,  spontánní volná hra, svačina a vzdělávací
činnosti

 10,00 – 11,30 zájmové kroužky, venkovní činnosti, hygiena

 11,30 – 12,30 příprava na oběd, oběd

 12,30 – 14,00 hygiena, odpočinek dětí 3 – 5 let, děti 5 – 6, resp. 7 let
příprava na školu, zájmové kroužky

 14,00 – 17,00 svačina, volná hra, pobyt venku, odchod dětí

Nadstandardní zájmové vzdělávaní (hrazeno rodiči):

 Flétna (1 x týdně dopoledne)

 Zdravé cvičení (1 x týdně dopoledne)

 Seznamování s anglickým jazykem s rodilými mluvčími (2 x týdně odpoledne)

3.5. Spolupráce s rodiči

Rodiče jsou o dění ve škole denně informováni při osobním kontaktu s učiteli, dále
prostřednictvím nástěnek a poznámkových sešitů v šatnách, webovými stránkami školy. 
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Třídní  schůzky  pro  rodiče  jsou  organizovány  2  x  v průběhu  školního  roku.
Konzultační hodiny a poradenskou službu poskytujeme dle individuální dohody. 

Respektujeme  připomínky  rodičů  k jídelníčku  i  k jiným  aktivitám,  rodiče  mají
možnost aktivně se zapojit do vzdělávacího programu. 

Rodičům umožňujeme volný pohyb ve školních prostorách (při dodržení hygienických
a bezpečnostních předpisů), mohou vstupovat a pobývat se svým dítětem ve třídách. 

Pro rodiče organizujeme besídky a 1 x ročně Den otevřených dveří.

Při komunikaci s rodiči dodržujeme individuální přístup, respektujeme soukromí, při
hodnocení dítěte jsme objektivní, nabízíme podporu a pomoc. 

3.6. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

Dětem zajišťujeme bezpečné a podnětné prostředí. Ve vztahu s nimi udržujeme pocit
důvěry, ohledu a tolerance.

Všechny vnitřní  i  venkovní  prostory  splňují  bezpečnostní  a  hygienické  normy dle
platných předpisů. 

Za bezpečnost dětí (ve třídě i při pobytu venku) zodpovídají příslušní učitelé.

Budova školy je důsledně zamykána,  při  pobytu  na zahradě jsou uzavřené vchody
branky. Systém zamykání je mimo dosah dětí. 

Při  pohybu  mimo  budovu  školy  jsou  důsledně  používány  bezpečnostní  pomůcky
(terčíky, reflexní vesty). Učitelé vybírají pro pohyb dětí známá a bezpečná místa tak, aby
v co nejvyšší míře předcházeli úrazům. 

Ochrana  dětí  před  sociálně  patologickými  jevy  (šikana,  týrání,  drogy,  rasismus  a
kriminalita) prolíná vzdělávacím programem a je zakotvena v minimálním preventivním
programu školy.  

Rozpoznáváme a adekvátně řešíme projevy domácího násilí, týrání a zneužívání dětí,
včetně  komerčního  sexuálního  zneužívání,  ohrožování  mravní  výchovy  dětí,  poruch
příjmu potravy apod. Sledujeme a s rodiči vedeme diskusi o závislostech, o politickém či
náboženském extremismu, který by se vlivem rodiny projevoval v chování dětí. 

3.7. Vzdělávání žáků 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
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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.

3.7.1. Pojetí vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními

Záměry a cíle předškolního vzdělávání jsou pro vzdělávání všech dětí společné. 

Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je třeba jejich naplňování 
přizpůsobovat tak, aby maximálně vyhovovalo potřebám i možnostem dítěte. Snahou 
učitele je vytvoření optimálních podmínek k rozvoji osobnosti každého dítěte, k učení i 
ke komunikaci s ostatními a pomoci mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti.

Při plánování a realizaci vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními je třeba 
mít 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 učitel zahrnuje 
do svých vzdělávacích strategií podpůrná opatření. 

Pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními prvního stupně je ŠVP podkladem pro 
zpracování PLPP a pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními od druhého stupně 
podkladem pro tvorbu IVP. PLPP zpracovává škola samostatně, IVP zpracovává škola na
základě doporučení ŠPZ.

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zahrnuje především:

- využití vhodných vzdělávacích metod a prostředků

- uplatňování správných profesionálních postojů učitelů i ostatních pracovníků 

- citlivost a přiměřenost působení učitele

- vytvoření podmínek pro pozitivní přijetí opatření

- spolupráce s rodiči, citlivá komunikace a předávání potřebných informací 

- spolupráce učitele s dalšími odborníky, využití služby školského poradenského 
zařízení

3.7.2.  Pravidla,  průběh  tvorby,  realizace  a  vyhodnocení  Plánu  pedagogické
podpory 

Při zjištění obtíží dítěte informuje učitel zástupkyni pro předškolní vzdělávání, event.
může využít pomoci výchovného poradce a speciálních pedagogů působících na kmenové
základní škole. Učitel zároveň informuje rodiče dítěte. 

Výchovný poradce spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 3
a 9, případně dalšími školskými poradenskými zařízeními. 
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Před zahájením poskytování  podpůrných opatření  zpracuje škola  Plán  pedagogické
podpory (PLPP).

V rámci přípravy Plánu pedagogické podpory organizuje škola schůzky se zákonnými
zástupci žáka, učitelem, zástupkyní pro předškolní vzdělávání, případně i vedením školy.

PLPP  zpracovává  škola.  Sestavuje  jej  učitel  dítěte  za  pomoci  ostatních  učitelů  a
zástupkyně  pro  předškolní  vzdělávání,  případně  speciálních  pedagogů  a  výchovného
poradce kmenové základní školy. Má písemnou podobu. Zahrnuje zejména popis obtíží a
vzdělávacích potřeb dítěte. 

Při poskytování podpůrných opatření prvního stupně se učitel řídí vypracovaným 
PLPP a situaci průběžně vyhodnocuje. V případě potřeby PLPP průběžně aktualizuje v 
souladu s vývojem speciálních vzdělávacích potřeb dítěte. 

Nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření, 
poskytovaných na základě PLPP, učitel vyhodnotí, zda podpůrná opatření vedou k 
naplnění stanovených cílů. 

Pokud se daná opatření ukáží jako nedostatečná, učitel zákonnému zástupci dítěte 
doporučí využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení. 

Pokud jsou daná opatření dostatečná, učitel nadále pokračuje v jejich realizaci a 
úpravách dle potřeb dítěte. 

 
Vzor PLPP tvoří Přílohu č. 3 Vyhlášky č. 27/2016.

3.7.3. Pravidla, průběh tvorby, realizace a vyhodnocení Individuálního vzdělávacího
plánu

 Pokud opatření vyplývající z PLPP nejsou dostačující, učitel doporučí zákonnému 
zástupci žáka návštěvu školského poradenského zařízení. 

Škola  bezodkladně  předá  Plán  pedagogické  podpory  školskému  poradenskému
zařízení, aby se předešlo uplatňování neúčinných podpůrných opatření.

 
Pokud školské poradenské zařízení doporučí vzdělávání dítěte dle individuálního 

vzdělávacího plánu, zákonný zástupce podá žádost o vzdělávání podle IVP. Ředitel školy
žádost posoudí a v případě vyhovění žádosti zajistí zpracování IVP.  

Podkladem  pro  tvorbu  Individuálního  vzdělávacího  programu  (IVP)  je  pro  dítě  s
přiznanými opatřeními druhého a vyššího stupně Školní vzdělávací program. 

IVP  vytváří  učitel  ve  spolupráci  s dalšími  učiteli,  zástupkyní  pro  předškolní
vzdělávání, speciálním pedagogem a výchovným poradcem z kmenové základní školy.
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Podklady pro tvorbu IVP kontroluje  a  konzultuje  učitel  se školským poradenským
zařízením.

 
IVP vzniká bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce od obdržení doporučení.

IVP  má  písemnou  podobu.  Obsahuje  výčet  poskytovaných  podpůrných  opatření
včetně úpravy obsahového a časového rozvržení vzdělávání dítěte.

Součástí  IVP jsou dále  identifikační  údaje  dítěte,  základní  údaje  o učiteli  a  jméno
pracovníka školského poradenského zařízení, se kterým škola spolupracuje. 

Vzor IVP tvoří Přílohu č. 2 Vyhlášky č. 27/2016. 

S IVP jsou seznámeni učitelé, zástupkyně pro předškolní vzdělávání a zákonný 
zástupce dítěte. Je součástí dokumentace dítěte ve školní matrice.

Zákonný zástupce potvrdí souhlas s IVP podpisem. Ostatní zúčastnění IVP podepíší. 
              
IVP může být v průběhu celého školního roku doplňován a upravován.

Učitelé se řídí vypracovaným Individuálním vzdělávacím plánem.

Učitel průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření. V případě potřeby  
učitel IVP průběžně aktualizuje v souladu s vývojem speciálních vzdělávacích potřeb 
dítěte.

Školské poradenské zařízení 1x ročně vyhodnocuje naplňování individuálního 
vzdělávacího plánu. 

Pokud jsou daná opatření dostatečná, učitelé nadále pokračují v jejich realizaci a 
úpravách dle potřeb dítěte. 

Stejný postup platí, pokud zákonný zástupce žáka vyhledal pomoc školského 
poradenského zařízení i bez vyzvání školy. 

      3.7.4. Podmínky vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními

Podmínky pro vzdělávání dětí musí vždy odpovídat individuálním potřebám dětí. 
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 vzdělán v oblasti speciální pedagogiky. 

Pro úspěšné vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními je potřebné zabezpe-
čit nebo umožnit:
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 uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při
plánování a organizaci činností, včetně určování obsahu, forem i metod vzdělávání;

 realizaci všech stanovených podpůrných opatření při vzdělávání dětí;

 osvojení  specifických  dovedností  v úrovni  odpovídající  individuálním potře-
bám 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

Vzdělávání  dětí  se  speciálními  vzdělávacími  potřebami  v  mateřských  školách
zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona se uskutečňuje na základě školních vzdě-
lávacích programů upravených podle speciálních vzdělávacích potřeb dětí. 

3.8. Vzdělávání dětí nadaných 

V rámci realizace našeho ŠVP vytváříme podmínky k co největšímu využití potenciálu
každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdě-
lávání dětí nadaných. 

V předškolním věku  dítě  prochází  obdobím nerovnoměrného  a  skokového  vývoje,
mnohdy je těžké odlišit při identifikaci nadání dítěte od akcelerovaného vývoje v určité
oblasti. 

Dítě, které vykazuje známky nadání, musí být dále podporováno.

Vzdělávání dětí probíhá takovým způsobem, aby byl stimulován rozvoj jejich potenci-
álu.

 Podporujeme různé druhy nadání, jejich projevení uplatnění a případný další rozvoj.

Zajistíme realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle
individuálních vzdělávacích potřeb dětí. 

3.9. Řízení mateřské školy

Vedením mateřské školy je pověřená zástupkyně ředitele pro předškolní vzdělávání,
práce celé mateřské školy podléhá vedení základní školy. Mateřská škola prostřednictvím
zástupkyně  ředitele  pro  předškolní  vzdělávání  spolupracuje  s orgány  státní  správy  a
samosprávy, s organizacemi a odborníky. 

Pravomoci, povinnosti a úkoly všech zaměstnanců jsou vymezeny pracovním řádem.

Uvnitř školy je vytvořen funkční informační systém (porady, informace mezi kolegy,
školení, akce).

Plánování pedagogické práce a chodu mateřské školy je plně funkční.
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4.      Organizace vzdělávání

Mateřská škola má 4 věkově smíšené třídy, které pracují podle třídních vzdělávacích
plánů v souladu se školním vzdělávacím programem.  

Do mateřské školy jsou přijímány všechny zdravé děti od 2 do 6 let a děti s odkladem
školní  docházky.  Děti  se  speciálními  potřebami  budou  výjimečně  přijímány  po  dohodě
s rodiči,  dle  stavu a doporučení  lékaře a PPP. Termín přijímacího řízení  určuje zřizovatel
školy,  kritéria  stanoví  ředitel  školy  v souladu  se  zákonnými  předpisy  a  zveřejní  je  na
webových stránkách školy. 

Režim dne umožňuje přizpůsobit se momentálním potřebám a možnostem. Během dne
se  střídají  spontánní  a  řízené  činnosti  v souladu  se  zájmy  a  potřebami  dětí.  V průběhu
dopoledních bloků je prostor i pro individuální práci s dětmi -  logopedická podpora, rozvoj
grafomotoriky  či  jiných  oblastí  dle  rámcového  vzdělávání.  V průběhu  odpoledního  bloku
poskytujeme předškolákům cílenou přípravu na vstup do základní školy (edukačně stimulační
skupiny). 

V celém  procesu  vzdělávání  uplatňujeme  metody  prožitkového  a  kooperativního
učení.  Motivujeme  děti  ke  hrám  i  učení  nenásilnou  formou,  vedeme  je  ke  vzájemné
spolupráci, komunikaci a radosti ze společných prožitků.  
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5. Charakteristika vzdělávacího programu

5.1.  Klíčové kompetence

Školní  vzdělávací  program  „Barevná  mozaika“ se  opírá  o  Rámcový  vzdělávací
program pro předškolní vzdělávání.  Soubor klíčových kompetencí,  stanovených v RVP, je
ideálem, jehož ne každé dítě, které opouští mateřskou školu a je připraveno k plnění povinné
školní  docházky  na  základní  škole,  dosáhne.  Slouží  především  k přesnějšímu  vymezení
vzdělávacího obsahu a stanovení očekávaných výstupů:

kompetence k učení: 

dítě ukončující předškolní vzdělávání

 soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá
při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

 uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení

 má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje,
o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v rádu a dění v prostředí, ve kterém
žije

 klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce
porozumět  věcem,  jevům  a  dějům,  které  kolem  sebe  vidí;  poznává,  že  se  může
mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo

 se učí nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si
zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí
a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům

 odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých

  se učí s chutí, pokud se mu dostává uznání a ocenění

kompetence k řešení problémů:

dítě ukončující předškolní vzdělávání

 si všímá dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších
problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem

 řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně
(na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého

 řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu,
zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé
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možnosti  a  varianty  (má  vlastní,  originální  nápady);  využívá  při  tom  dosavadní
zkušenosti, fantazie a představivost

 užívá při  řešení  myšlenkových i  praktických problémů logických,  matematických i
empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a
využívá je v dalších situacích

 zpřesňuje  si  početní  představy,  užívá  číselných  a  matematických  pojmů,  vnímá
elementární matematické souvislosti

 rozlišuje  řešení,  která  jsou  funkční  (vedou  k cíli),  a  řešení,  která  funkční  nejsou;
dokáže mezi nimi volit

 chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli,  ale že jejich včasné a uvážlivé
řešení je naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci
ovlivnit

 se nebojí chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu

kompetence komunikativní:

dítě ukončující předškolní vzdělávání

 ovládá  řeč,  hovoří  ve  vhodně  formulovaných  větách,  samostatně  vyjadřuje  své
myšlenky,  sdělení,  otázky  i  odpovědi,  rozumí  slyšenému,  slovně  reaguje  a  vede
smysluplný dialog

 se dokáže vyjadřovat  a  sdělovat  své  prožitky,  pocity  a  nálady různými  prostředky
(řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)

 se domlouvá gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci

 komunikuje v běžných situacích bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že
být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou

 ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní

 průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci
s okolím

 dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává
(knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.)

 ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny
elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku

kompetence sociální a personální:

dítě ukončující předškolní vzdělávání

 samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej 
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 si uvědomuje, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky

 projevuje  dětským  způsobem  citlivost  a  ohleduplnost  k druhým,  pomoc  slabším,
rozpozná  nevhodné  chování;  vnímá  nespravedlnost,  ubližování,  agresivitu  a
lhostejnost

 se dokáže ve skupině prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a
spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla
společenského styku;  je schopné respektovat  druhé,  vyjednávat,  přijímat  a uzavírat
kompromisy

 napodobuje  modely  prosociálního  chování  a  mezilidských  vztahů,  které  nabízí  ve
svém okolí

 se  spolupodílí  na  společných  rozhodnutích;  přijímá  vyjasněné  a  zdůvodněné
povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim

 se chová při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích obezřetně; nevhodné
chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout

 je  schopno  chápat,  že  lidé  se  různí,  a  umí  být  tolerantní  k jejich  odlišnostem  a
jedinečnostem

 chápe,  že  nespravedlnost,  ubližování,  ponižování,  lhostejnost,  agresivita  a  násilí  se
nevyplácejí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se bránit projevům
násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování

kompetence činnostní a občanské:

dítě ukončující předškolní vzdělávání

 se učí svoje činnosti a hry plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat
 dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky

 odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a
přizpůsobovat se daným okolnostem

 chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také
odpovídá

 má smysl  pro povinnost  ve hře,  práci  i  učení;  k úkolům a  povinnostem přistupuje
odpovědně; váží si práce i úsilí druhých

 se zajímá o druhé i to, co se kolem něj děje; je otevřené aktuálnímu dění

 chápe,  že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou
přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje
nepříznivé důsledky

 má  základní  dětskou  představu  o  tom,  co  je  v souladu  se  základními  lidskými
hodnotami a normami, i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat
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 spoluvytváří  pravidla  společného  soužití  mezi  vrstevníky,  rozumí  jejich  smyslu  a
chápe potřebu je zachovávat

 si uvědomuje svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni
lidé mají stejnou hodnotu

 ví, že není jedno, v jaké prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm
podílí a že je může ovlivnit

 dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na
zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)

Délka programu je tříletá s možností aktualizace a dodatků. 

5.2. Cíle vzdělávacího programu

Koncepce  mateřské  školy  vychází  z motta  kmenové  ZŠ  Jarov „  Malá  škola  pro
všechny“.  Program školky vede  k porozumění,  osobnostnímu  rozvoji  a  podporuje  zdravý
životní styl.

 působíme na dítě tak, aby bylo přiměřeně rozvíjeno jeho zdraví a tělesný růst, veškeré
poznávací procesy, tvořivost, fantazie, myšlení a řeč

 respektujeme dítě jako svébytnou bytost s individuálními potřebami a zvláštnostmi

 u dětí podporujeme samostatnost, komunikaci a chuť učit se a poznávat

 vedeme děti k pozitivnímu hodnocení sebe sama i druhých 

 rozvíjíme sounáležitost s přírodou, lidmi a celou naší planetou

 rozvíjíme a podporujeme zdravý životní styl

 jsme dětem vzorem ve správném jednání a chování

5.3. Metody a formy práce

Při  plánování  a  realizaci  všech  aktivit  respektujeme  věkové,  fyzické  i  duševní
odlišnosti dětí a respektujeme individuální tempo. 

Využíváme frontální, skupinovou i individuální práci s dětmi. 

Do  denního  režimu  jsou  zařazeny  bloky  volné  (spontánní)  hry  dětí,  založené  na
principu přirozené nápodoby. 

Dále  uplatňujeme  metodu  situačního  učení,  založeného  na  vytváření  a  využívání
praktických ukázek ze života.
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Důraz klademe na prožitkové učení hrou a činnostmi dětí, které je založeno na 
přímých zážitcích dítěte a podporují dětskou zvídavost a radost z učení. 

Svoje opodstatnění nacházejí i činnosti řízené učitelem (práce s cílem, vymezená 
pravidla, rozvoj kognitivních funkcí atd.), kdy učitel především iniciuje vhodné 
činnosti a děti správně motivuje. 

 

15



Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966

6. Vzdělávací obsah
Kompetence  jsou  rozpracovány  do  jednotlivých  oblastí  vzdělávání,  které  jsou

rozlišeny podle přirozených interakcí, které si dítě vytváří ve vztahu k sobě, k druhým lidem i
k okolnímu světu, žije v nich, rozvíjí se a vyrůstá, učí se a vzdělává.

Školní  vzdělávací  program  vychází  z pěti  interakčních  oblastí  (biologické,
psychologické, interpersonální, sociálně – kulturní a environmentální). Jednotlivé činnosti a
aktivity  na  sebe  navazují,  prolínají  se,  doplňují  a  vytváří  celek  „Barevnou  mozaiku“
s komplexním přístupem. 

6.1.  Biologická oblast – Dítě a jeho tělo

Záměrem učitele v oblasti biologické je stimulovat správný růst a vývoj dítěte, 
zlepšovat jeho tělesnou zdatnost a pohyb a podporovat utváření zdravých životních návyků a  
postojů.  

a) specifické vzdělávací cíle 

- uvědomění si vlastního těla 

- rozvoj jemné a hrubé motoriky 

- ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí 

- rozvoj a užívání smyslů 

- rozvoj fyzické a psychické zdatnosti 

- osvojení poznatků o těle a jeho zdraví 

- osvojení dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí a osobní pohody 

- vytváření si zdravých životních návyků a postojů

b) nabízené činnosti 

- pohybové a sportovní činnosti 

- manipulační a motorické činnosti s pomůckami, předměty a nástroji 

- činnosti zaměřené na zdraví (dechové, protahovací, uvolňovací a relaxační)

- psychomotorické a smyslové hry 

- grafomotorické činnosti 

- hudebně pohybové činnosti 

- sebeobslužné a pracovní činnosti 

- činnosti zaměřené na osvojování poznatků o zdraví, těle a zdravém životním stylu
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- aktivity zaměřené na rozvoj výtvarných a grafických schopností

c) očekávané výstupy

- zvládne základní pohybové dovedností a pohyb v různém prostředí 

- dosáhne  dovedností  v oblasti  smyslového  vnímání,  jemné  a  hrubé  motoriky,
grafomotoriky a vizuomotoriky 

- dokáže uplatnit základní hygienické a zdravotně preventivní návyky 

- zvládne přiměřenou úroveň sebeobsluhy,  provádí  jednoduché pracovní  úkony a
úklidové činnosti 

- zná části těla, základní orgány a jejich funkce 

- ví, co tělu prospívá a škodí 

- odmítá se podílet na nebezpečných činnostech 

- chová se obezřetně při kontaktu s neznámými osobami, věcmi a prostředím

6.2. Psychologická oblast – Dítě a jeho psychika

Záměrem učitele v oblasti psychologické je podporovat duševní pohodu, rozvoj 
intelektu, řeči a jazyka, poznávacích funkcí a kreativity.

           6.2.1.  Jazyk a řeč

a) specifické vzdělávací cíle 

- rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností 

- rozvoj komunikativních dovedností a samostatného mluveného projevu 

- osvojení si dovedností předcházejících čtení a psaní

b) nabízené činnosti 

- artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, slovní hádanky 

- skupinové i individuální rozhovory 

- vyprávění zážitků, sdělování informací, vyřizování vzkazů 

- poslech čteného slova a jeho reprodukce 

- dramatizace, přednes a zpěv 
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c) očekávané výstupy 

- správně vyslovuje nebo dochází na individuální logopedickou péči 

- chápe smysl otázek a správně na ně reaguje 

- vypráví jednoduchý příběh nebo pohádku 

- je schopno se naučit zpaměti text přiměřené délky 

- slovně popíše situace, obrázky 

- projevuje zájem o knihy 

- v předškolním období pozná některá písmena a číslice, napsané své jméno 

- zvládá analyticko - syntetické funkce řeči (pozná začáteční a koncové písmeno,
určí postavení hlásky ve slově – začátek, konec, uprostřed, vymýšlí rýmy)  

6.2.2. Poznávací schopnosti a funkce, myšlenkové operace, představivost, fantazie

      a) specifické vzdělávací cíle  

- rozvoj a využívání slovně logického myšlení, paměti a představivosti 

- rozvoj tvořivého myšlení 

- vytváření pozitivního vztahu k učení

- vytváření základů pro práci s informacemi        

       b) nabízené činnosti  

- smyslové, poznávací, tvořivé, rytmicky – pohybové a dramatické hry 

- konkrétní činnosti s materiály 

- hry a činnosti zaměřené k procvičování paměti a řešení problémů 

- přímé pozorování a experimentování

       c) očekávané výstupy 

- vnímá všemi smysly 

- udrží pozornost přiměřeně věku 

- učí se dle instrukcí, ukázek či pokynů 

- chápe základní číselné, matematické a prostorové pojmy 

- částečně se orientuje v čase 
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- vyjadřuje fantazii a představivost při různých činnostech

6.2.3.  Sebepojetí, city, vůle

     a) specifické vzdělávací cíle  

- uvědomění si vlastní identity 

- rozvoj pozitivního sebehodnocení

- rozvoj schopnosti vytvářet a rozvíjet citové vztahy k okolí 

- rozvoj schopnosti a dovednosti vyjádřit pocity, dojmy a prožitky 

- rozvoj schopnosti řídit své chování vůlí 

- rozvoj estetického vnímání, cítění a prožívání 

b) nabízené činnosti  

- činnosti zajišťující spokojenost, radost, veselí a pohodu 

- podpora sebedůvěry a pozitivního sebehodnocení, oceňování a pochvaly 

- hry vyžadující vůli, vytrvalost a sebeovládání 

- hry na téma rodina 

- estetické a tvůrčí aktivity 

- četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů na téma vztahů mezi lidmi, téma
dobra a zla 

- přípravy společenských akcí (zvyky, tradice, svátky, oslavy, sportovní a kulturní
programy)

c) očekávané výstupy 

- je schopno na určitou dobu odloučit se od rodičů a je aktivní i bez jejich podpory

- samostatně se rozhoduje o svých činnostech 

- odhaduje své schopnosti 

- postupně objevuje své nedostatky a přiznává chyby 

- přijímá pozitivní i negativní hodnocení 

- umí vyvinout volní úsilí 

- soustředí se na činnost a je schopno dokončit úkoly 
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- poslouchá a plní smysluplné pokyny a slovní příkazy 

- dokáže  se  začlenit  mezi  vrstevníky,  respektuje  jejich  rozdílné  vlastnosti,
schopnosti a dovednosti 

- chová se přiměřeně k dospělým 

- dodržuje stanovená pravidla, jedná fair-play

6.3. Interpersonální oblast – Dítě a ten druhý

Záměrem učitele v interpersonální oblasti je podpora utváření vztahů dítěte k jinému 
dítěti i dospělému a posilování vzájemné komunikace.

 

      a) specifické vzdělávací cíle 

- vytváření pozitivního chování k druhým lidem 

- rozvoj schopností vedoucích k navazování a rozvíjení vztahů 

- rozvoj komunikativních dovedností 

- ochrana osobního soukromí a bezpečí v interakci s druhými

b) nabízené činnosti 

- činnosti zaměřené na rozvoj verbální i neverbální komunikace 

- sociální a interaktivní hry 

- dramatické činnosti 

- hudební a pohybové hry 

- společenské hry 

- kooperativní činnosti ve dvojicích a skupinkách 

- společné rozhovory, sdílení a naslouchání druhým 

- podpora dětských přátelství 

- předcházení a řešení dětských konfliktů 

- respektování soukromí 

- četba a vyprávění na téma mezilidských vztahů

c)   očekávané výstupy 
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- navazuje přiměřeným způsobem kontakty s dospělými 

- komunikuje s vrstevníky 

- chápe odlišnosti mezi lidmi 

- uplatňuje své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhé

- učí se potlačovat negativní projevy sobectví 

- vnímá potřeby druhých a vychází jim vstříc 

- umí se bránit projevům násilí, ubližování a ponižování

6.4. Sociálně kulturní oblast – Dítě a společnost

Záměrem učitele v sociálně kulturní oblasti je uvést dítě do společenství ostatních lidí, 
do pravidel soužití s nimi, do světa materiálních a duchovních hodnot a do světa kultury a 
umění.

a)  specifické vzdělávací cíle 

- rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte

- vytváření povědomí o mezilidských a morálních hodnotách 

- rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí a přizpůsobení se 

- rozvoj  kulturně  estetických  dovedností  (slovesných,  výtvarných,  hudebních,
dramatických – produktivních i receptivních) 

- vytváření základů estetického vztahu ke světu, životu a ke kultuře a umění

b)  nabízené činnosti

 - činnosti  vedoucí  k vytvoření  kulturního,  podnětného  a  sociálně  pohodového
prostředí MŠ 

  -    každodenní pozitivní vzory chování (zdvořilost, ohleduplnost, citlivost, tolerance)

- činnosti zaměřené na poznávání mravních hodnot ve společnosti 

- společenské hry a činnosti, na jejichž organizaci, průběhu a výsledcích se podílejí
samotné děti 

- přípravy společných akcí  zaměřených na tradice,  svátky,  roční  období,  tvořivé
umělecké činnosti, kulturní akce 
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c) očekávané výstupy 

- uplatňuje základní společenské návyky 

- chápe role ve společnosti 

- dokáže se začlenit do kolektivu 

- respektuje rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti ostatních 

- je schopno se adaptovat na prostředí školy 

- přiměřeně věku si utváří představu o dobru a zlu, o tom, co se smí a nesmí a umí
se podle toho chovat 

- umí se tvořivě vyjádřit pohybem, kresbou, zpěvem i slovem 

- váží si práce a úsilí druhých 

- chová se ohleduplně k prostředí 

6.5. Environmentální oblast – Dítě a svět

Záměrem učitele  v environmentální  oblasti  je  vytvořit  u  dítěte  základ  povědomí  o
vlivu člověka na okolní prostředí.

a) specifické vzdělávací cíle  

-    vytvořit vztah k místu a prostředí, ve kterém dítě žije 

-    osvojení si jednoduchých poznatků o světě a životě v celé jeho rozmanitosti

-    rozvoj schopnosti přizpůsobovat se přirozenému vývoji 

-    rozvoj schopnosti vážit si života ve všech jeho formách 

-    vytvořit povědomí o sounáležitosti se světem 

            -    osvojit si dovednosti potřebné k vykonávání jednoduché péče o okolí 

            -    spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí 

            -    osvojit si poznatky a dovednosti chránící před nebezpečnými vlivy prostředí

-   rozvoj  pocitu  sounáležitosti  s živou  a  neživou  přírodou,  lidmi,  společností  i
planetou Zemí
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b)  nabízené činnosti  

-    manipulační a experimentační hry s různými materiály a předměty 

-    ekologicky zaměřené hry a aktivity 

-    smysluplné pracovní a pěstitelské činnosti 

-    seznamování se s kulturou místa a prostředí, ve kterém dítě žije 

-    poznávání jiných kultur 

-   poučení o možných nebezpečných vlivech prostředí a o  způsobech ochrany před
nimi

c) očekávané výstupy

-    osvojí si elementární poznatky o přírodě, lidech a světě, ve kterém žije

-    umí se bezpečně pohybovat v okolí školy a domova

 -    je schopno si osvojit přiměřené poznatky o místě, ve kterém žije, o své zemi a její
kultuře, o jiných zemích a kulturách, o Zemi, o vesmíru

-    vnímá řád světa a jeho rozmanitost

-    umí pečovat o okolní prostředí

-    dbá o čistotu a pořádek, pozná nebezpečí a umí mu předcházet

6.6. Tematické celky:

      Hlavní tematické celky vychází z charakteristiky školy a jejích prioritních cílů. 
Klíčem k formulaci obsahu je tok událostí během roku – svátky (české i světové), 
narozeniny a svátky dětí, slavnosti spjaté s ročním obdobím, výročí apod.  

      Na každý školní rok jsou vypracována měsíční témata. Děti se od začátku školního 
roku pozvolně seznamují s prostředím, vlastním tělem, rodinou, péčí o sebe i ostatní. 
Postupně přecházejí k tématům širším. 

     Všechny lekce a řízené činnosti jsou přizpůsobeny jednotlivým věkovým skupinám.
Pro předškolní děti jsou témata upravena tak, aby usnadnila přechod do první třídy 
základní školy. 

září – Začínáme spolu - kamarádi ve školce. Moje rodina.

říjen, listopad – Když padá listí. Vyletěl si drak. Nebojme se čertů.

prosinec – Těšíme se na Vánoce.
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leden, únor – Padá snížek.

březen, duben – Moje tělo. Barevné Velikonoce. Sluníčko, vstávej!

květen – Zvířata na statku, v lese a v zoo.

červen – Dopravní školička. Poznej svou vlast.
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7. Evaluační systém školy

7.1. Autoevaluace

Autoevaluace  slouží  k  vlastnímu  průběžnému  vyhodnocování  realizovaných
vzdělávacích činností, podmínek a organizace naší mateřské školy. Poskytuje nám zpětnou
vazbu ke korekci vlastní činnosti a současně slouží jako východisko pro další práci.

Na autoevaluaci se mohou podílet učitelé, vedení školy i zákonní zástupci. Vybranou
formu  autoevaluace provádíme pravidelně v horizontu dvou až tří let. 

Sledujeme především:

 soulad ŠVP s RVP PV
 plnění cílů ŠVP 
 způsob zpracování a realizace obsahu vzdělávání 
 práci učitelů (včetně jejich sebereflexe) 
 výsledky vzdělávání
 kvalitu podmínek vzdělávání
 spolupráci s rodiči 

7.2. Evaluace

Evaluační  systém  školy  není  primárně  určen  k hodnocení  výsledků  vzdělávání
(výkonu), ale ke sledování rozvoje dítěte. Evaluace je pro nás nástrojem k hledání optimálních
cest při vzdělávání dětí.  Cílem evaluace je posouzení efektivity a kvality všech činností a
podmínek, za kterých na škole probíhají. 

Na úrovni školy sledujeme a hodnotíme především: 

-  materiální,  technické  a  hygienické  podmínky  (stav  a  funkčnost  budovy a  jejího
vybavení)

-  naplněnost  cílů  a  záměrů  ŠVP a  práci  pedagogického  sboru  (hospitační  činnost
ředitele školy a zástupkyně ředitele pro předškolní vzdělávání, dodržování náplně
práce zaměstnanců, pracovní doby, správné vedení a úroveň zpracování pedagogické
dokumentace, sebehodnocení pedagogů).

- práci provozních pracovníků školy (správa budovy, příprava jídla, úklid) 

-  personální  podmínky (dodržování  školního řádu,  organizačního  řádu,  provozních
řádů, bezpečnosti práce atd.)

- organizaci vzdělávání (funkčnost informačních kanálů uvnitř školy i směrem ven,
spolupráci s rodiči a jinými subjekty – zpětná vazba).
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Na úrovni třídy průběžně sledujeme, zaznamenáváme a analyzujeme:

- pedagogický proces ve třídě

- soulad vzdělávacího procesu se ŠVP

- individuální pokroky u dětí

- vztahy ve třídě, komunikaci, spolupráci, dodržování psychohygieny

a provádíme:

- sebereflexi.

Metody evaluace:

 pozorování, rozhovor, diskuse

 výsledky dětské práce (sledování vývoje - portfolia, záznamy učitele,  2 x během šk. 
roku dopis rodičům se slovním hodnocením, vyhodnocování úrovně školní zralosti u 
předškoláků a event. návrh rodičům na odklad školní docházky)

 hospitace, předhospitační a pohospitační pohovor, analýzy plánů (návaznost školního 
a třídního vzdělávacího programu)

 dle potřeby dotazníky či anketní lístky (pro rodiče, pro zaměstnance)

 provozní a pedagogické porady dle potřeby

 celoroční hodnocení je součástí výroční zprávy školy za daný školní rok
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8. Přílohy
Příloha č. 1 Profil absolventa naší MŠ

Příloha č. 2 Třídní vzdělávací programy
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Příloha č. 1

Profil absolventa naší MŠ

Při  stanovení  znalostí,  schopností  a  dovedností  absolventa  naší  mateřské  školy
vycházíme z Materiálu pro předškolní vzdělávání, č. j. MŠMT–9482/2012-22.  

Na konci posledního roku docházky do mateřské školy dítě: 

V oblasti pohybové výchovy

- pohybuje se koordinovaně

- je přiměřeně obratné a zdatné

- dodržuje pravidla bezpečného pohybu v budově a areálu školy

V oblasti sebeobsluhy a orientace

- oblékne a obuje se, zaváže si tkaničky

- samostatně stoluje, používá příbor 

- samostatně zvládá osobní hygienu

- dodržuje základní hygienická pravidla a normy   

- udržuje pořádek na svém pracovním místě

- udržuje pořádek ve svých věcech

- zvládá běžné praktické činnosti

- orientuje se ve známém prostředí

- dodržuje pravidla bezpečnosti při pohybu ve známém prostředí

V oblasti emocionality a vztahů

- je emočně stabilní

- je samostatné

- vyjádří souhlas, nesouhlas, vlastní názor

- na drobný neúspěch reaguje přiměřeně

- dodržuje stanovená pravidla

- navazuje bez problémů kontakt s vrstevníky
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- při skupinové činnosti je partnerem, spolupracuje

- k ostatním dětem se chová přátelsky, citlivě a ohleduplně

- pomáhá druhým

V oblasti komunikace

- vyslovuje správně všechny hlásky

- mluví ve větách a gramaticky správně

- rozumí běžně užívaným slovům

- má přiměřenou slovní zásobu

- přirozeně komunikuje s vrstevníky i dospělými

- napíše své jméno tiskacím písmem

- používá neverbální komunikaci

- ve verbální i neverbální komunikaci se vyvaruje se vulgaritám

V oblasti motoriky

- používá správně dominantní ruku

- používá správný úchop psacího náčiní

- vede tužku plynule tahem

- pracuje se stavebnicemi

- kreslí, maluje, vytrhává, stříhá, modeluje

- pracuje s drobným materiálem

- rozlišuje levou a pravou stranu

- rozeznává geometrické obrazce

V oblasti zrakových a sluchových vjemů

- rozlišuje barvu, tvar, velikost, materiál, figuru a pozadí

- rozlišuje písmena, čísla, základní dopravní značky, piktogramy

- nachází rozdíly na dvou obrázcích

- vnímá viditelné změny ve svém okolí

- reaguje na světelné signály
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- provádí sluchovou analýzu a syntézu slova

- rozlišuje běžné zvuky

- reaguje na akustické signály

V oblasti logického myšlení

- chápe význam čísla

- počítá po jedné, počítá na prstech

- počítá prvky v oboru do pěti

- třídí, řadí, seskupuje předměty podle daného kritéria

- chápe jednoduché vztahy a souvislosti

- řeší jednoduché hádanky, rébusy, labyrinty

- zamýšlí se nad problémy a situacemi

- rozumí pojmům označujícím čas, místo, velikost, hmotnost

V oblasti kognitivních funkcí

- soustředí se na činnost po dobu alespoň 10 minut

- pamatuje si, co vidělo, slyšelo, prožilo

- pamatuje si říkanky, básničky, písničky

- pracuje podle zadání, pokynů

- pracuje samostatně

V oblasti kultury a přírody

- ukázněně a pozorně sleduje kulturní představení

- vypráví o svých zážitcích

- zajímá se o pohádky, knihy

- zná říkanky, básničky, písničky

- vytleská rytmus písně

- předvede jednoduchou scénku

- zná části lidského těla

- rozeznává některé rostliny a živočichy
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- zná některé technické přístroje 

- telefonuje

- rozumí běžným pojmům jako počasí, peníze apod.

- má částečné poznatky o městě a zemi, kde žije, o horách, řekách apod.

- chrání svoje zdraví
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