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1 Identifikační údaje         

 

1.1 Předkladatel 

 
Název školy:   Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14  

Adresa školy:   Milénova 14, 638 00, Brno  

Adresa mateřské školy: Loosova 11, 638 00, Brno 

IČ:    49466607 

IZO:    107602997 

Ředitel školy:   Mgr. Jiří Křenek 

Zástupce ředitele pro MŠ: Mgr. Eva Krupková 

Telefon, fax:    775 701 706 

E-mail:   msloosova@seznam.cz 

web:    www.zsmilenova.cz 

 

 

1.2 Zřizovatel 
 

Zřizovatel školy:  Statutární město Brno, Městská část Brno – sever 

Adresa:   Bratislavská 70, 601 47, Brno 

IČO:    44992785/04 

 

 
Školní vzdělávací program byl vytvořen kolektivem zaměstnanců MŠ, byl 

schválen na pedagogické radě dne 26. 8. 2013 a je závazný od 1. září 2013. 
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2 Charakteristika školy 

 

2.1 Mateřská škola 
 
Mateřská škola se nachází v městské části Brno – sever v sídlišti Lesná a její provoz byl 

zahájen 1. června 1968. Jde o účelovou dvoupodlažní stavbu sídlištního typu, ve které byly 

původně v přízemí jesle a v 1. patře mateřská škola.  

Od 1. 2. 2012 je mateřská škola pětitřídní s celkovou kapacitou 125 dětí. V přízemí se 

nachází školní jídelna a dvě třídy, zbývající tři třídy jsou umístěny v 1. patře. Všechny 

třídy jsou s celodenním provozem. 

 

Součástí mateřské školy je členitá školní zahrada se vzrostlými stromy a rovněž  okolí 

mateřské školy tvoří les a rekreační louky, což nabízí dětem celoročně dostatek 

přirozeného pohybu včetně sáňkování nebo bobování v zimě. 

 

2.2 Základní škola 
 

Od 1. ledna 2010 je mateřská škola součástí ZŠ Milénova. Stejně jako MŠ, i základní škola 

zahájila provoz v roce 1968. Byla první školou v Brně s vlastním krytým bazénem pro 

výuku plavání. Nyní jde o plně organizovanou základní školu s kapacitou 720 žáků, která 

je zařazena do programu Intenzifikace sportovních středisek podporovaných MŠMT ČR a 

zaměřuje se na výuku volejbalu. Současně je i členem Asociace školních sportovních 

klubů a Asociace českých daltonských škol. 

Obě budovy jsou od sebe vzdáleny cca 500 m. Našim záměrem je prohlubovat spolupráci 

mezi MŠ a ZŠ např. vzájemnou spoluprací učitelek (návštěvy, konzultace, požadavky), 

návštěvou dětí v ZŠ (prohlídka budovy, ukázková hodina v 1. třídě), využíváním bazénu, 

personálním zabezpečením vedení edukativně-stimulačních skupinek v MŠ apod. 
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3 Podmínky předškolního vzdělávání 
 

3.1 Materiální podmínky 
 
Třídy mateřské školy jsou vybaveny původními vestavěnými skříněmi na hračky a 

pomůcky, ke kterým mají děti snadný přístup. Vybavení hračkami a pomůckami odpovídá 

počtu i věku dětí a je podle možností doplňováno a obměňováno. Herny slouží zároveň 

jako ložnice a jsou vybaveny koberci. Ve třídách jsou výškově nastavitelné stoly. Čtyři 

třídy mají klavír, v jedné třídě jsou varhany. Všechny šatny jsou nově vybaveny skříňkami 

a kryty radiátorů. Další investice bude potřeba na obnovení hracích koutků. Na úpravě a 

výzdobě interiéru se podílí děti svými výtvory.  

O prázdninách 2013 byla provedena rekonstrukce elektřiny a vodoinstalace ve varně a 

současně byla vybavena novými obklady a dlažbou. Nové jsou 2 výdejní kuchyňky. 

V průběhu letních prázdnin v roce 2011 proběhla na náklady zřizovatele rekonstrukce 

sociálních zařízení a výměna přístřešků na školní zahradě, v r. 2012 vstupní plastové dveře 

u dvou přízemních vchodů. 

3.2 Životospráva 
 
Stravování je zajištěno vlastní kuchyní, jídelníček je pestrý a nutričně vyvážený. Děti se 

učí samoobsluze, správným stravovacím návykům a do jídla nejsou nuceny. Dopolední 

svačinku si děti nabízí postupně, podle své individuální potřeby. Dodržujeme pitný režim 

v průběhu celého dne, při teplém počasí i včetně pobytu na školní zahradě. 

K odpolednímu odpočinku se ukládají všechny děti. Těm, které neusnou, je nabídnutý po 

půlhodině klidný program. 

 

3.3 Psychosociální podmínky 
 

• Individuálně tvoříme podmínky pro postupnou adaptaci. 

• Mezi dospělými a dětmi vládne atmosféra důvěry, podpory, spokojenosti a bezpečí. 

• Děti jsou spoluúčastníky tvorby pravidel chování. 

• Převažuje pozitivní hodnocení. 

• Děti mají volnost ve výběru činností, dostatek času na dokončení práce. 
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3.4 Organizační chod  
 
Uspořádání života a dne v mateřské škole vychází z respektování potřeb zdravé 

životosprávy dítěte. Usilujeme o spojení volnosti a řádu, který je nezbytný pro zdravý 

vývoj dítěte předškolního věku, proto je vyvážený poměr spontánních a řízených činností.  

 
Režim dne: 

 6,30  –    8,30   příchod dětí, spontánní hry, individuální péče, pohybové chvilky 

 8,30  –  10,00 hygiena, postupná přesnídávka, individuálně volené i řízené činnosti 

dětí s výchovně vzdělávacím programem 

10,00 – 12,00   pobyt venku 

12,00 – 13,00    hygiena, oběd 

13,00 – 14,30  převlékání, klid na lůžku, popř. po 13,30 hry a zájmové činnosti, 

individuální péče 

14,30 – 16,30 oblékání, hygiena, svačina, do odchodu domů hry a zájmové činnosti  

 

3.5 Řízení MŠ 
 

Řízením mateřské školy je pověřena zástupkyně ředitele školy, která absolvovala Funkční 

studium pro vedoucí pracovníky ve školství.  

Povinnosti, pravomoci a úkoly všech zaměstnanců školy jsou jasně vymezeny, 

samozřejmá je participace zaměstnanců na rozhodování o důležitých otázkách, které se 

týkají chodu školy i výchovně-vzdělávací práce. 

 

Je vypracován informační systém na všech úrovních: 

• vnitřní informační systém (provozní a pedagogické porady, nástěnky ve sborovně), 

• komunikace mezi MŠ a ZŠ (účast na poradách užšího vedení školy, e-maily), 

• komunikace mezi školou a veřejností (třídní schůzky, informační nástěnky, úřední 

hodiny, www stránky školy, e-mail, individuální schůzky po domluvě…). 
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3.6 Personální zajištění 
 

 
Pedagogický sbor školy tvoří 10 učitelek s potřebnou kvalifikací. V případě integrace 

dítěte s postižením pracuje ve třídě i asistent pedagoga. Všechny učitelky mají zájem o 

svůj profesní růst a aktivně se účastní dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 

Personální podmínky umožňují realizovat vzdělávací program. 

Nepedagogický personál tvoří tři provozní pracovnice a pět pracovnic školní kuchyně. 

 
 

3.7 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty 
 
Při naší mateřské škole pracuje občanské sdružení „Sdružení rodičů Losík“. Činnost 

občanského sdružení: 

 
• usiluje o vytváření pozitivní a inspirativní spolupráce zákonných zástupců dětí a 

zaměstnanců MŠ, 
• přispívá mateřské škole dobrovolnou pomocí, materiálními a finančními prostředky 

ke zlepšení prostředí v MŠ, 
• vyhledává možnosti získávání finančních prostředků z externích zdrojů (dary, 

dotace, sponzoring). 
 
Další spolupráce: 
 

• ÚMČ Brno-sever - úzká spolupráce a společenská záštita školy 

• Pedagogicko-psychologická poradna Brno (pracoviště Kohoutova) – provádí 

vyšetření, podává odborné rady a metodicky vede pedagogy a jejich asistenty při 

práci s integrovanými dětmi 

• Školské zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka – spolupráce při 

realizaci environmentálního programu, využíváme výukové programy Lipky 

• Agentura Rytmik – zajišťuje zájmové kroužky 

• Kulturní středisko Omega a další subjekty zajišťující kulturní programy pro děti  



ŠVP Jdeme spolu poznávat svět  ZŠ a MŠ Brno,Milénova 14 

 9 

 

4 Organizace vzdělávání 
 

4.1 Vnitřní uspořádání školy 
 
Mateřská škola má pět tříd s celodenním provozem: 

1. třída  Slůňátka 

2. třída  Koťátka 

3. třída  Motýlci 

4. třída  Berušky 

5. třída  Sluníčka 

Ve čtyřech třídách pracujeme s věkově smíšenými skupinami dětí, do třídy Berušek jsou 

zařazovány děti s odloženou školní docházkou a děti předškolní. Při rozdělování dětí do 

tříd jsou podle možností respektovány sourozenecké dvojice, přátelské vztahy mezi dětmi 

či přání rodičů. 

 

4.2 Kritéria přijímání 
 
Přednostně jsou přijímány: 
 

• děti s odkladem povinné školní docházky, 

• děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. 

 

V posledních letech mateřská škola využívá elektronický zápis řízený Magistrátem města 

Brna. Kritéria pro přijímání: 

 

• děti, které se přihlašují k pravidelné celodenní docházce v mateřské škole 

s nástupem 1. září daného školního roku, 

• děti s trvalým bydlištěm v MČ Brno – sever, 

• děti, které mají v mateřské škole sourozence. 
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5 Charakteristika ŠVP 

 

5.1 Cíle a záměry 

 

Při přípravě našeho vzdělávacího programu jsme vycházeli: 

 

• přímo z prostředí i okolí naší mateřské školy. Jsme sice sídlištní škola, ale na 

rozdíl od jiných máme přírodu vedle sebe, 

 

• z faktu, že se každoročně snižuje úroveň řečových dovedností u dětí odcházejících 

na základní školu a častým důvodem odkladu školní docházky jsou narušené 

komunikační schopnosti. 

 

 

Chceme dětem vštípit lásku k přírodě, učit je pozorovat, citlivě vnímat a hodnotit důsledky 

jednání lidí, osvojovat si návyky aktivního odpovědného přístupu k životnímu prostředí 

v každodenním životě.  

Mateřská škola je zařazena do celostátní sítě Mrkvička a snaží se o zařazování 

environmentální výchovy do celkového života MŠ, např. využívání výukových programů 

na pracovištích Lipky, soutěže ve sběru tříděného odpadu apod. V maximální míře 

využíváme přímých kontaktů dětí s přírodou, aby vzdělávání probíhalo na základě 

vlastních prožitků.  

Podporujeme ovlivňování emocionální stránky osobnosti dítěte. Vedeme děti ke kladným 

postojům ke svému okolí, kamarádům, rodičům, ale taky k sobě samému – chránit si své 

zdraví a získat praktické dovednosti chránící zdraví. Důležitým předpokladem je příklad 

dospělých, který děti přirozeně napodobují.  
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Úroveň řečových schopností je jedním z důležitých znaků psychické a fyzické zralosti 

dítěte při jeho nástupu do základní školy. Proto je našim dalším cílem poskytovat 

preventivní logopedickou péči, a tím předcházet poruchám komunikačních schopností, 

které mohou ovlivnit rozvoj celé osobnosti dítěte.  

Pedagogickým záměrem preventivní logopedické péče je rozvíjet komunikativní 

kompetence a předčtenářskou gramotnost dětí, podchytit děti s logopedickými vadami či  

jinak narušenou komunikační schopností, ovlivňovat kvalitu řeči i výslovnost dětí a ve 

spolupráci s rodiči a s odborníky pomoci těmto dětem. 

Činnosti logopedické prevence prolínají celou výchovně-vzdělávací prací v mateřské 

škole. Jsou zařazovány denně při spontánních nebo řízených činnostech formou 

didaktických her zaměřených na rozvoj slovní zásoby, souvislého vyjadřování, paměti atd.,  

dále formou dechových, hlasových, artikulačních, motorických cvičení, rozvíjením 

fonematického sluchu, dramatizací, přednesem, poslechem a reprodukcí textu, ale i 

mluvním vzorem pedagogů. 

 

 
 

 

5.2 Výchovně – vzdělávací přístupy 

 

Chceme, aby naše mateřská škola byla místem jistoty, bezpečí, vzájemného porozumění, 

pozitivních mezilidských vztahů, kde se každému dítěti dostane ocenění, podpory a péče, 

kterou individuálně potřebuje, a v kvalitě, která mu vyhovuje, aby tak z mateřské školy 

odcházelo dítě, které má zájem dál se učit, naslouchat a objevovat, i odvahu ukázat, co 

všechno už samo umí, zvládne a dokáže. 
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6  Vzdělávací obsah 

 
Vzdělávací obsah Školního vzdělávacího programu „Jdeme spolu poznávat svět“ je 

sestaven tak, aby naplňoval hlavní cíle předškolního vzdělávání stanovené v RVP PV: 

 

• rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání 

• osvojení hodnot 

• získání osobnostních postojů 

 

Je uspořádán do podoby integrovaných bloků, které zahrnují rozmanitá témata ze života 

dětí nebo se vážou k nejrůznějším událostem v průběhu roku. Integrované bloky jsou 

dostatečně široké, aby zahrnuly všechny oblasti RVP PV (biologickou, psychologickou, 

interpersonální, sociálně-kulturní, environmentální), jsou tedy vzhledem k oblastem 

průřezové. Integrované bloky máme propojeny ústředním tématem a tím jsou roční období. 

 

Integrované bloky jsou zpracovány globálně pro všechny věkové skupiny dětí (3 – 6/7 let) 

pro jeden školní rok.  

 
Časový rozsah pro integrované bloky není stanoven, aby měl pedagog možnost 

integrovaný blok průběžně rozvíjet a dotvářet podle situace. Pracuje tedy se zpětnou 

vazbou a délku bloku si pedagog určí podle aktuálních možností, reakcí a spolupráce dětí a 

podle výsledků evaluačních činností.  

 
Vzdělávací obsah je naplňován formou aktivit, které mají činnostní povahu a střídají se jak 

individuální, tak i skupinové a frontální. Vzdělávací nabídka představuje praktické i 

intelektuální činnosti, které pedagog konkrétně formuluje ve svém třídním vzdělávacím 

programu. 

 

Vzdělávací nabídka je doplněna o oslavy narozenin dětí, oslavy Vánoc, zimní karneval, 

Slavnost ke svátku maminek, oslavy Dne dětí, rozloučení s předškoláky, školy v přírodě 

atd. Těmito aktivitami usilujeme o vytváření školních tradic, kterými posilujeme vzájemné 

vztahy i vztah MŠ s širší veřejností. 
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6.1 Téma: PODZIM 
 

Integrovaný blok Očekávané výstupy 

Budeme si spolu hrát, 
učím se být kamarád 

- provést jednoduchý pohyb podle vzoru (cvičení mimiky 
obličeje -  rty, jazyk, zuby, tváře) 
- pohybovat se bezpečně ve skupině dětí 
- pracovat se stavebnicemi, skládankami 
- provádět jednoduché úkony s výtvarnými pomůckami 
- vyslovovat všechny hlásky správně, mluvit zřetelně, gramaticky 
správně, ovládat sílu a intonaci hlasu 
- dodržovat pravidla konverzace a společenského kontaktu 
- dodržovat řečovou kázeň – dokázat naslouchat druhým, počkat, 
až druhý dokončí myšlenku 
- dokázat zformulovat otázky, smysluplně na otázku odpovědět 
- respektovat a přijímat přirozenou autoritu dospělých 
- uvědomovat si, že fungování skupiny je postaveno na pravidlech 
soužití, podílet se na nich a respektovat je 
- orientovat se v časových údajích v rámci dne (dopoledne, 
poledne, odpoledne) 
- odložit splnění osobních přání na pozdější dobu 
- umět se zklidnit, ovládnout se, potlačit projev agrese 
- aktivně komunikovat s druhými dětmi bez vážnějších problémů 
- chápat a respektovat názory druhého dítěte 
- spolupracovat při hrách 
- vyjednávat s dětmi a domluvit se na společném řešení 
- dokázat odmítnout nepříjemný kontakt, komunikaci  
- porozumět běžným projevům emocí a nálad, vnímat, že je jiné 
dítě smutné 
- dodržovat společně dohodnutá a pochopená pravidla 
- pojmenovat povahové vlastnosti kamaráda 
- navazovat s dětmi vztahy, udržovat přátelství 
- vnímat odlišnosti mezi dětmi, přizpůsobovat své přístupy 
- přijmout společné návrhy, přistoupit na jiný názor 
- cítit se plnohodnotným členem skupiny 
- orientovat se v rolích a pravidlech různých společenských 
skupin (třída, herní skupina) a umět jim přizpůsobit své chování 
- ctít oslavy narozenin 

Co mě čeká ve školce 

- provést jednoduchý pohyb podle vzoru (cvičení mimiky 
obličeje -  rty, jazyk, zuby, tváře) 
- samostatně se oblékat, svlékat, obouvat, zapínat, zavazovat 
- samostatně jíst, používat příbor 
- pečovat o osobní hygienu 
- udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce 
- postarat se o své osobní věci, o hračky a pomůcky 
- umět sdělit ostatním svoje jméno, příjmení, adresu,  
- pojmenovávat věci a jevy ve svém okolí 
- snažit se uplatnit své přání, obhájit svůj názor 
- umět komentovat zážitky a aktivity, posuzovat slyšené 
- dodržovat pravidla konverzace a společenského kontaktu 
- dorozumět se verbálně i nonverbálně, udržet oční kontakt 
- vnímat jednoduché písně, rýmy 
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- uposlechnout pokynu dospělého a řídit se jím 
- přijímat pobyt v MŠ jako běžnou součást života 
- zapojovat se do činností 
- rozlišovat základní časové údaje, uvědomit si plynutí v čase 
(noc, den, ráno, večer, dnes, zítra, včera, dny v týdnu) 
- navazovat kontakty s dospělým 
- respektovat dospělého, komunikovat s ním vhodným způsobem 
- rozlišovat vhodnost oslovování, tykání, vykání 
- nebát se požádat o pomoc, radu 
- vyhledávat partnera pro hru, domlouvat se 
- umět ve styku s ostatními pozdravit, poprosit, požádat, 
poděkovat, rozloučit se 
- chápat podstatu hry a její pravidla, hrát spravedlivě, nepodvádět, 
umět prohrávat 
- zacházet šetrně s hračkami, knížkami a pomůckami- vnímat 
odlišnosti mezi dětmi, přizpůsobovat své přístupy 
- orientovat se ve školním prostředí 
- zvládat běžné činnosti, které se v MŠ opakují 
- vědět, že se stále něco děje, proměnlivé okolnosti v MŠ vnímat 
jako samozřejmé a přirozeně se jim přizpůsobovat 

Kde najdeme vitamíny 

- provést jednoduchý pohyb podle vzoru (cvičení mimiky 
obličeje -  rty, jazyk, zuby, tváře) 
- vyrovnávat svalové dysbalance v běžném pohybu 
- házet a chytat míč 
- modelovat různé objekty (modelína, hlína) 
- znát zásady zdravého životního stylu (zdravá výživa) 
- mít přiměřeně bohatou slovní zásobu, správně určovat a 
pojmenovávat věci ve svém okolí 
- dokázat osvojená slova uplatnit v řeči 
- rozlišit tvary předmětů, základní barvy 
- rozlišit známé chutě a vůně 
- zapamatovat si krátké říkanky 
- rozumět a používat základní pojmy označující velikost 
- nacházet společné znaky, porovnávat - zobecňovat (vybrat 
ovoce, zeleninu) 
- obhajovat svoje potřeby, svůj postoj, přání 
- vyjadřovat se zpěvem, hrou na jednoduché rytmické 
nástroje 
- uvědomovat si, že člověk a příroda se navzájem ovlivňují 

Hrajeme si s podzimem 

- provést jednoduchý pohyb podle vzoru (cvičení mimiky 
obličeje -  rty, jazyk, zuby, tváře) 
- pohybovat se koordinovaně a jistě v přírodním terénu (v 
lese, v písku) 
- pohybovat se bezpečně ve skupině dětí 
- vytvářet objekty z přírodních materiálů 
- sledovat a zachytit hlavní myšlenku příběhu, vyslechnutý 
příběh převyprávět samostatně, věcně správně, odhadnout, 
jak by mohl příběh pokračovat 
- sluchem rozlišit slova, slabiky a hlásky ve slovech 
- rozlišit barvy základní, složené i odstíny 
- rozpoznat odlišnosti v detailech (listí) 
- odhalit charakteristické znaky předmětů, zvířat 
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- rozlišit hmatem vlastnosti předmětu 
- určit tvar, počet, velikost, materiál 
- nenechat se vyrušit, neodbíhat od činnosti 
- rozvíjet a obohacovat hru podle své fantazie 
- tvořivě využívat přírodní materiály při pracovních a 
výtvarných činnostech, experimentovat s materiály 
(zkoumat účinky suchých a vlhkých podkladů, vytvářet 
plošné a prostorové útvary, mísit barvy) 
- využívat tvůrčí a výtvarné techniky k výzdobě prostředí 
- rozlišovat v prostoru vpravo – vlevo 
- třídit předměty podle jednoho kritéria -barva, tvar, velikost 
- samostatně splnit jednoduchý úkol 
- spolupracovat při aktivitách různého zaměření 
- obhajovat svoje potřeby a přání, přijímat názor druhého, 
dohodnout se na kompromisním řešení 
- nabídnout pomoc 
- projevovat ohleduplnost a zdvořilost ke kamarádům 
- vážit si práce a úsilí druhých 
- mít poznatky o střídání ročních období 
- mít poznatky o přírodě živé i neživé 

Počasí se na nás mračí 

- provést jednoduchý pohyb podle vzoru (cvičení mimiky 
obličeje -  rty, jazyk, zuby, tváře) 
- pohybovat se dynamicky po delší dobu 
- správně držet tužku s uvolněným zápěstím 
- vést stopu tužky při kresbě (déšť) 
- umět vyjádřit myšlenku, nápad 
- orientovat se v řadě (první, poslední, uprostřed) 
- udržet pozornost i při méně atraktivních činnostech 
- tvořit dle vlastní představy, vytvořit jednoduchý model, 
navrhnout další varianty (výroba draka) 
- sledovat očima zleva doprava, případně v dalších směrech, 
vést čáru zleva doprava, shora dolů 
- rozlišovat a používat základní prostorové pojmy (dole, 
nahoře, uprostřed, před, za, pod, nad, mezi, vedle… ) a 
těchto pojmů běžně používat 
- rozpoznat geometrické tvary (čtverec, kruh, trojúhelník, 
obdélník) 
- přicházet s vlastními nápady 
- plánovat přiměřeně věku (ví, čeho chce dosáhnout) 
- rozlišovat roční období i jejich typické znaky 
- všímat si, co si druhý přeje či potřebuje (dělí se, počká, 
vystřídá se) 
- domlouvat se, rozdělovat a měnit herní role 
- reagovat na sociální kontakty druhých dětí otevřeně a 
zařazovat se mezi ně pomocí sociálně úspěšných strategií 
(humor, zájem, pomoc, spolupráce, fair play) 
- mít poznatky o přírodních jevech a dějích 
- mít poznatky o planetě Zemi, např. o koloběhu vody 
- znát, co je škodlivé a nebezpečné (rizika ve spojení 
s přírodou) i neovlivnitelné – vítr, déšť, záplavy, sucho) 
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6.2 Téma: ZIMA 
 

Integrovaný blok Očekávané výstupy 

Adventní čas nastává 

- provést jednoduchý pohyb podle vzoru (cvičení mimiky 
obličeje -  rty, jazyk, zuby, tváře) 
- doprovázet pohyb zpěvem 
- postavit se zpříma a udržet správné držení těla po dobu vnější 
kontroly 
- provádět jednoduché úkony s výtvarnými pomůckami a 
materiály (překládání papíru, stříhání, lepení) 
- vnímat jednoduché písně, rýmy, popěvky v cizím jazyce 
- rozlišit zvuky a známé melodie, napodobit rytmus 
- soustředěně poslouchat hudební skladbu 
- zapamatovat si jednoduché básničky a písničky, reprodukovat je 
- zapamatovat si jednoduché taneční kroky 
- spontánně vyprávět zážitky ze svého okolí 
- objevovat význam ilustrací, soch, obrazů 
- orientovat se v číselné řadě 1 – 10 
- odlišit hru od systematické povinnosti 
- umět se přizpůsobit změnám 
- umět to, co prožívá, vyjádřit slovně, výtvarně, pohybově 
- rozvíjet a obohacovat hru 
- spoluvytvářet prostředí pohody 
- zobrazovat objekty reálné i fantazijní různými výrazovými 
prostředky 
- vyjadřovat se zpěvem 
- podřídit se rozhodnutí skupiny a přizpůsobit se společnému 
programu 
- mít poznatky o zvycích, přijmout tradici oslav 
- ctít oslavy svátků 
- spoluvytvářet pohodu prostředí (cítit se spokojeně a bezpečně)  

Kamarádka pohádka 

- provést jednoduchý pohyb podle vzoru (cvičení mimiky 
obličeje -  rty, jazyk, zuby, tváře) 
- pohybovat se rytmicky, dodržet rytmus 
-upřednostňovat užívání pravé či levé ruky při kreslení 
- napodobit zákl. geometrické obrazce, tvary, popř. písmena 
- spontánně vyprávět zážitky ze sledování filmových pohádek 
- odhalit charakteristické znaky osob (pohádkové postavy) 
- soustředěně poslouchat pohádku, divadelní představení 
- přijmout jednoduchou dramatickou úlohu 
- zapamatovat si pohádku, děj, převyprávět ho 
- dokončit pohádku (vymyslet konec, jinou variantu) 
- vyprávět pohádku s vizuální či akustickou oporou (podle 
obrázků, s dopomocí otázek)  
- dokázat používat větší množství slovních obratů, správně 
pojmenovávat věci a jevy 
- rozpoznat některé grafické znaky s abstraktní podobou –
písmena, číslice 
- graficky označit své výtvory, napodobit některá písmena 
- projevovat zájem o poznávání písmen a číslic, prohlížet si knihy 
- přirozeně projevovat pozitivní i negativní emoce 
- uvědomit si vztahy mezi lidmi – kamarádství, přátelství, láska, 
úcta 
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- pojmenovat povahové vlastnosti 
- zacházet šetrně s knížkami 
- pozorně poslouchat a sledovat se zájmem uměleckou produkci 
- vyjádřit a zhodnotit prožitky 
- v kulturních místech respektovat dohodnutá pravidla a nerušit 
ostatní při vnímání umění 
- vyznat se v blízkém okolí, vědět, kde se nachází knihovna, 
divadlo 

Poznáváme naše tělo 

- provést jednoduchý pohyb podle vzoru (cvičení mimiky 
obličeje -  rty, jazyk, zuby, tváře) 
- mít poznatky o narození,, růstu těla a jeho zákl. proměnách 
- kreslit, malovat, modelovat, vytrhávat, stříhat, lepit 
- pojmenovat viditelné části těla včetně některých dílčích částí 
(např. rameno, koleno, loket, zápěstí) a některé vnitřní orgány 
(srdce, plíce, mozek, žaludek) 
- znát základní zásady zdravého životního stylu (hygiena, 
otužování) a o faktorech poškozujících zdraví 
- uvědomovat si, co je nebezpečné 
- bránit se projevům násilí 
-samostatně pečovat o osobní hygienu 
- mít přiměřeně bohatou slovní zásobu, dokázat osvojená 
slova aktivně uplatnit v řeči 
- rozkládat slova na slabiky 
- vyjádřit vlastní jednoduché pohybové představy  
pantomimou 
- dokreslit chybějící části na obrázku, sestavit části v celek 
- rozlišovat vpravo – vlevo na vlastním těle 
- rozumět a používat základní pojmy označující velikost a 
hmotnost (malý-velký, krátký – dlouhý, vysoký – nízký, 
lehký – těžký, stejný) 
- projevovat zájem o nové věci, dotazovat se při 
nedorozumění 
- využívat neverbální komunikaci (úsměv, gesta, řeč těla) 
- chápat, že každý je jiný, jinak vypadá, že je to přirozené 
- k mladšímu, slabšímu, postiženému dítěti se chovat citlivě 
a ohleduplně (pomáhat mu, chránit ho, neposmívat se) 
- bránit se projevům násilí jiného dítěte, nenechat si 
ubližovat 
- vnímat odlišnosti mezi dětmi a podle toho přizpůsobit i své 
přístupy 
- všímat si změn v přírodě, změny komentovat, přizpůsobit 
oblečení – rozlišení pocitu chladu a tepla 

Zimní radování, zdravé 
sportování 

- provést jednoduchý pohyb podle vzoru (cvičení mimiky 
obličeje -  rty, jazyk, zuby, tváře) 
- pohybovat se koordinovaně a jistě v přírodním terénu – na 
sněhu 
- být pohybově aktivní po delší dobu 
- užívat různé pomůcky k pohybu 
- vytvářet objekty z přírodních materiálů – sníh 
- samostatně se oblékat, obouvat, zapínat a zavazovat tkaničky 
- mít poznatky o pozitivních účincích pohybu a sportu, pobytu 
v přírodě a otužování 
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- vědět, jak se vyhnout nebezpečí (bezpečný svah, pevný led, 
ochranná přilba aj) 
- uvědomovat si, co je nebezpečné 
- poznat a najít k sobě slova, která se rýmují, doplnit chybějící 
slovo rýmu 
- uposlechnout pokynu dospělého a řídit se jím 
- umět vyřídit vzkaz 
- uplatňovat postřeh a rychlost 
- spontánně vyprávět co dítě prožilo příjemného i nepříjemného 
- rozlišit některé obrazné symboly, piktogramy a značky, 
pochopit jejich význam (např. označení nebezpečí) 
- orientovat se v prostoru podle slovních pokynů 
- samostatně se rozhodnout v některých činnostech 
- respektovat a přijímat přirozenou autoritu dospělých 
- umět se samostatně rozhodovat, co udělat, jak se zachovat 
- odhadnout, na co stačí, uvědomovat si, co je pro ně obtížné 
- obracet se na dospělého o pomoc a radu 
- respektovat rozdílné schopnosti 
- důvěřovat vlastním schopnostem 
- nabídnout pomoc 
- chápat podstatu hry a její pravidla, hrát spravedlivě, nepodvádět, 
umět prohrávat 
- uvědomovat si, že člověk a příroda se navzájem ovlivňují, že 
každý člověk může svým chováním působit na životní prostředí 
- být citlivý k přírodě 

Připravujeme karneval 

- provést jednoduchý pohyb podle vzoru (cvičení mimiky 
obličeje -  rty, jazyk, zuby, tváře) 
- pohybovat se rytmicky, doprovázet pohyb zpěvem 
- zacházet s jednoduchými rytmickými nástroji 
- chápat jednoduché hádanky a vtipy 
- poznat a hledat slova protikladného významu 
- rozlišit zvuky a známé melodie 
- zapamatovat si říkanky, písničky, rozpočitadla 
- vyjadřovat fantazijní představy 
- tvořivě využívat materiály při pracovních a výtvarných 
činnostech (výroba karnevalové masky)  
- využívat tvůrčí a výtvarné techniky k výzdobě prostředí 
- porovnat a uspořádat předměty (karnevalové postavy) dle 
stanoveného pravidla; poznat, co do skupiny nepatří  
- výtvarně vyjádřit svoje jednoduché nápady 
- hodnotit druhé, sebe hodnotit vzhledem k aktuální situaci a 
možnostem 
- spolupracovat při hrách a aktivitách různého charakteru 
- využívat neverbální komunikaci (úsměv, gesta, řeč těla) 
- umět  ve styku s dospělými i dětmi vyslechnout sdělení a 
vystřídat se v komunikaci 
- rozlišovat společensky nežádoucí chování, vnímat co je lež, 
nespravedlnost, agresivita, vulgarismy, ubližování, lhostejnost 
- udržovat a rozvíjet s dětmi přátelství 
- přizpůsobit se společnému programu 
- vyjádřit a zhodnotit prožitky z karnevalu 
- mít poznatky o zvycích, přijmout tradici oslav 
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6.3 Téma: JARO 
  

Integrovaný blok Očekávané výstupy 

Když jaro zaťuká 

- provést jednoduchý pohyb podle vzoru (cvičení mimiky 
obličeje -  rty, jazyk, zuby, tváře) 
- otočit se čelem vzad bez ztráty rovnováhy a orientace 
- vyrovnávat svalové dysbalance v běžném pohybu 
- udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce 
- vyslovovat všechny hlásky správně, mluvit zřetelně, gramaticky 
správně, ovládat sílu a intonaci hlasu 
- zachytit hlavní myšlenku příběhu, převyprávět věcně správně 
- pojmenovávat věci a jevy ve svém okolí 
- používat jednoduchá souvětí, vyjádřit svoje pocity, prožitky 
- mít přiměřeně bohatou slovní zásobu, správně určovat a 
pojmenovávat věci ve svém okolí 
- chápat jednoduché hádanky a vtipy 
- zapamatovat si různé zvuky z přírody – vítr, déšť… 
- zaregistrovat změny ve svém okolí 
- neodbíhat od činnosti, pracovat v klidu 
- vyjadřovat fantazijní představy 
- experimentovat s výtvarně netradičními materiály 
-posoudit početnost dvou souborů 
- vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na 
společném řešení 
- vyjadřovat se zpěvem, hrou na jednoduché rytmické či hudební 
nástroje 
- vyznat se v blízkém okolí MŠ – zahrada, hřiště 
- mít poznatky o živé přírodě, o přírodních jevech a dějích 

Hody, hody, doprovody 

- provést jednoduchý pohyb podle vzoru (cvičení mimiky 
obličeje -  rty, jazyk, zuby, tváře) 
- běhat, skákat, udržovat rovnováhu na jedné noze 
- zacházet správně s jednoduchými rytmickými a hudebními 
nástroji  
- provádět jednoduché úkony s výtvarnými pomůckami a 
materiály (kraslice) 
- dodržovat pravidla konverzace a společenského kontaktu 
- spontánně vyprávět zážitky ze svého okolí, co dítě prožilo 
příjemného i nepříjemného 
- používat jednoduchá souvětí, vyjádřit svoje prožitky 
- zapamatovat a vybavit si prožité pocity viděné i slyšené 
- úmyslně si zapamatovat a vybavit krátké texty 
- poznat a najít k sobě slova, která se rýmují, doplnit 
chybějící rým, slovo rýmu 
- vyčlenit hlásku na začátku a na konci slova 
- napodobit geometrické znaky a tvary (čára, křížek, 
vlnovka – dekorace kraslic) 
- chápat a respektovat názory jiného dítěte, domlouvat se, 
vyjednávat 
- nepříjemný kontakt dokázat odmítnout 
- vyjádřit a zhodnotit prožitky 
- ctít oslavy svátků 
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- mít poznatky o zvycích a tradicích 
- mít poznatky o své zemi a významných svátcích 

Popřejeme maminkám 

- provést jednoduchý pohyb podle vzoru (cvičení mimiky 
obličeje -  rty, jazyk, zuby, tváře) 
- zacházet správně s jednoduchými rytmickými a hudebními 
nástroji 
- postavit se zpříma a udržet správné držení těla po dobu vnější 
kontroly 
- pohybovat se rytmicky, doprovázet pohyb zpěvem 
- provádět jednoduché úkony s výtvarnými pomůckami a 
materiály (přání, dárek pro maminku) 
- znát většinu slov a výrazů běžně používaných v prostředí 
dítěte (jméno, příjmení, jména rodičů a sourozenců…) 
- používat jednoduchá souvětí, vyjádřit svoje pocity 
- zapamatovat si básničky a písničky, reprodukovat je 
- sluchem rozlišit slova, slabiky, počáteční slabiky a hlásky 
ve slovech 
- rozlišit krátké a dlouhé samohlásky 
- přijmout jednoduchou dramatickou úlohu 
- zapamatovat si krátký rytmický celek 
- vyjádřit vlastní jednoduché pohybové představy, rytmický 
doprovod nebo melodii; činnost pomocí pantomimy 
- předat vzkaz 
- cítit sounáležitost s ostatními 
- všímat si, co si druhý (maminka) přeje či potřebuje 
- porozumět běžným projevům emocí a nálad 
- pochopit funkci rodiny a jejich členů 
- orientovat se v rolích a pravidlech různých společenských 
skupin (rodina) a přizpůsobit jim své chování 
- projevovat ohleduplnost a zdvořilost k dospělým, vážit si jejich 
práce a úsilí 
- ctít oslavy svátků 
- mít poznatky o lidech a jejich životě 

Říše zvířátek 

- provést jednoduchý pohyb podle vzoru (cvičení mimiky 
obličeje -  rty, jazyk, zuby, tváře) 
- pohybovat se koordinovaně a jistě v přírodním terénu  
- zvládat různé druhy lezení 
- zvládat výtvarné činnosti pastelem, štětcem, nůžkami 
- rozlišit zvuky a známé melodie, napodobit rytmus 
- zapamatovat si pohádku, příběh, děj, převyprávět ho 
- dorozumět se verbálně i neverbálně 
- poznat a vyhledat antonyma, synonyma a homonyma 
- zapamatovat si různé zvuky zvířat 
- rozlišovat vzájemnou polohu dvou objektů (pes-štěně) 
- porovnávat více-méně-stejně, o kolik 
- chápat číslo jako počet prvků, číslovka označuje počet 
- projevovat se citlivě k živým bytostem, přírodě i věcem 
- vyhledávat partnera pro hru, měnit herní role 
- vyjadřovat se hudebně pohybovou činností 
- mít poznatky o existenci jiných zemí a exotických zvířat 
- mít poznatky o živé přírodě (zvířata) 
- chápat význam chránit přírodu, živé tvory 
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6.4 Téma: LÉTO 
 

Integrovaný blok Očekávané výstupy 

Všechny děti mají svátek 

- provést jednoduchý pohyb podle vzoru (cvičení mimiky 
obličeje -  rty, jazyk, zuby, tváře) 
- házet a chytat míč, užívat různé náčiní a nářadí 
- být pohybově aktivní delší dobu 
- znát, že se lidé dorozumívají i jinými jazyky a že je možno 
se je učit, vnímat jednoduché písně, rýmy v cizím jazyce 
- znát většinu slov a výrazů běžně používaných v prostředí 
dítěte (jméno, příjmení, jména kamarádů) 
- aktivně komunikovat s druhými dětmi bez vážnějších 
problémů, umět kooperovat, dohodnout se s ostatními 
- přijmout roli ve hře (organizátor, spoluhráč, pozorovatel) 
- reagovat správně na neverbální podněty 
- vyjádřit myšlenku, nápad, mínění 
- jednoduchý problém vyjádřit samostatně i ve spolupráci 
s kamarády, při složitějších se poradit 
- přizpůsobit se společenství, projevovat zájem o spolupráci 
- obhajovat svoje potřeby, svůj postoj či přání, přijímat 
názor druhého, dohodnout se na kompromisu 
- cítit sounáležitost s ostatními 
- všímat si, co si druhý přeje či potřebuje (dělí se, počká, 
vystřídá se), nabídnout pomoc 
- reagovat na sociální kontakty druhých dětí otevřeně a 
zařazovat se mezi ně pomocí sociálně úspěšných strategií - 
být schopné přistoupit na jiný názor, porozumět potřebám 
druhých, přijmout společné návrhy, podřídit se rozhodnutí 
skupiny a přizpůsobit se společnému programu 
 - spoluvytvářet pohodu prostředí (cítit se spokojeně) 
- mít poznatky o existenci jiných zemí, národů a kultur 

Moje vlast a moje město 

- provést jednoduchý pohyb podle vzoru (cvičení mimiky 
obličeje -  rty, jazyk, zuby, tváře) 
- pohybovat se koordinovaně a jistě v přírodním terénu  
- projevovat bezpečný odstup vůči cizím osobám 
- chovat se přiměřeně a bezpečně ve známém prostředí (na hřišti, 
na veřejnosti, v přírodě) 
- znát a dodržovat základní pravidla chování na chodníku  
- používat jednoduchá souvětí, popsat situaci, událost 
- rozlišit některé obrazné symboly, piktogramy a značky, 
pochopit jejich význam (např. vlajka, znak, piktogramy v MHD) 
- rozkládat slova na slabiky 
- vytvořit jednoduchý model, stavbu, např. z kostek 
- napodobit některá písmena a číslice 
- porovnat a uspořádat předměty dle stanoveného pravidla 
- řešit labyrinty (sledovat cestu) 
- přirozeně projevovat radost z poznaného a zvládnutého 
- vážit si práce i úsilí druhých 
- všímat si kulturních památek kolem sebe (pomník, kostel) 
- zobrazovat objekty reálné i fantazijní různými výtvarnými 
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výrazovými prostředky (plošné i prostorové vytváření) 
- mít poznatky o své zemi (název státu, prezident, hymna) 
- vyznat se v blízkém okolí, vědět, co se kde nachází 
- všímat si nepořádku a škod, dbát o pořádek a čistotu, starat 
se o rostliny, chápat význam třídění odpadu 

Čím pojedu na prázdniny 

- provést jednoduchý pohyb podle vzoru (cvičení mimiky 
obličeje -  rty, jazyk, zuby, tváře) 
- užívat různé pomůcky k pohybu – odrážela, koloběžky 
- znát a dodržovat základní pravidla chování na chodníku a na 
ulici, rozumět světelné signalizaci, dávat pozor při přecházení 
- vědět, jak se vyhnout nebezpečí, kam se obrátit o pomoc 
- znát význam elementárních dopravních značek 
- správně reagovat na světelné a akustické signály 
- rozhodovat sám o sobě, o svém chování 
- jmenovat objekty zleva doprava, vyhledat první a poslední 
- dokázat odmítnout nepříjemný kontakt a komunikaci 
- rozvíjet hru a obohacovat ji (na dopravu) 
- chápat základní pravidla chování pro chodce 
- uvědomovat si, že jak svět přírody, tak svět lidí je na 
různých částech naší planety různorodý a pestrý 

Loučíme se spolu 

- provést jednoduchý pohyb podle vzoru (cvičení mimiky 
obličeje -  rty, jazyk, zuby, tváře) 
- zvládat nižší překážky, různé druhy lezení 
- pohybovat se dynamicky po delší dobu 
- pohybovat se koordinovaně a jistě, běhat, skákat 
- samostatně zvládat pravidelné běžné denní úkony 
- vyslovovat všechny hlásky správně, mluvit zřetelně, 
gramaticky správně, v přiměřeném tempu 
-verbalizovat myšlenkové pochody, přemýšlet nahlas, 
popsat, jak problém či situaci řešit 
- dodržovat pravidla konverzace a společenského kontaktu 
- přijímat drobný neúspěch, umět přijmout sdělení o 
případných dílčích nedostatcích, poučit se z nich 
- umět se rozhodovat o svých činnostech i o tom, co 
neudělat, co odmítnout, čeho se neúčastnit 
- poradit si v běžné situaci, cítit ze své samostatnosti 
uspokojení (být na ni hrdý) 
- přijmout povinnost, soustředit se na činnost a samostatně ji 
dokončit, odlišit hru od systematické povinnosti 
- umět se přizpůsobit změnám 
- pamatovat si postup řešení, určitý algoritmus, pamatovat si 
umístění obrázku na konkrétním místě (labyrint, pexeso) 
- improvizovat a hledat náhradní řešení 
- poznat napsané své jméno, podepsat se tiskacím písmem 
- poznat některé hudební znaky 
- spolupracovat s dospělým 
- chápat, že každý je jiný, jinak se chová, něco jiného umí 
- mít ve skupině své kamarády, udržovat a rozvíjet přátelství 
- bránit se projevům násilí jiného dítěte 
- rozumět běžným okolnostem a dějům, jevům a situacím, 
s nimiž se běžně setkává 
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6.5 Doplňující programy a projekty 
 
Hlavní vzdělávací nabídka je doplněna o tyto programy: 
 

• předplavecký výcvik – probíhá na ZŠ Milénova pod vedením učitelů plavání 

• logopedická prevence 

• edukativně–stimulační skupinky – program rozvoje předškolních dětí pro snazší 

zvládnutí počáteční fáze školní výuky. Hravou formou jsou rozvíjeny schopnosti, 

dovednosti a funkce pro zvládnutí trivia jako je jemná motorika, grafomotorika, 

řeč, myšlení,  sluchové, zrakové vnímání, prostorová orientace a početní představy 

• ekologický program Mrkvička – usilujeme o kvalitní a trvale se zlepšující zařazení 

ekologické výchovy do celkového života mateřské školy ve smyslu RVP PV a 

Státního programu EVVO 

• nabídka kroužků (angličtina, flétna, keramika apod.) 
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7 Evaluační činnost školy 
 
 

7.1 Evaluace na úrovni školy 
 
Evaluaci na úrovni školy provádí vedoucí pracovník. 
 
Oblasti evaluace Nástroje evaluace Časový plán 
Podmínky ke vzdělávání 

- materiální 
- organizační 
- personální 

 
Ověřování materiálního 
vybavení školy, plánu 
investic a plánu DVPP 

Průběžně 
1x ročně 
 

Plnění cílů a záměrů ŠVP 
- soulad ŠVP a TVP 
- vzdělávací obsah 

 
Porovnání ŠVP a TVP 
Analýza evaluace 
integrovaných bloků v TVP 

 
V rámci hospitace 
 
1x ročně 

Práce pedagogického sboru 
 

Hospitace, rozbor 
hospitačních záznamů 
Pedagogické porady 

Dle plánu hospitací 
 
čtvrtletně 

 
 

7.2 Evaluace na úrovni třídy 
 
Evaluaci na úrovni třídy provádí pedagog. 
 
Oblasti evaluace Nástroje evaluace Časový plán 
Výsledky ve vzdělávání 
 

Pozorování  
Portfolio dítěte 
Písemný přehled o rozvoji 
dítěte 

Průběžně po dobu 
docházky dítěte do MŠ 

Evaluace integrovaného 
bloku 

Záznam a zhodnocení 
průběhu a výsledků 
vzdělávání do TVP 

Vždy po ukončení 
integrovaného bloku 

Práce pedagogického sboru 
 

Vzájemné hospitace 
Sebehodnocení pedagogů 

Dle plánu hospitací 
1x ročně 

 

 
 


