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• Představení školy: 

•     Základní údaje o škole 

Název:   Mateřská škola Valtice, Jabloňová 298 

Adresa:  Valtice, Jabloňová 298, 691 42 

Jméno ředitelky: Irena Maroušová 

Zřizovatel:  Město Valtice 

Mateřská škola je příspěvkovou organizací 

IČO:   70281262 

Telefon:  519 352 132 

E-mail:   ms.valtice@tiscali.cz 

Web:   www.ms-valtice.cz  

 

•     Charakteristika a umístění školy 

Jsme pětitřídní maloměstská mateřská škola pavilónového typu postavená v roce 

1979. Naše mateřská škola velmi vhodně zapadá do klidné části města, kde není v dosahu 

hlavní komunikace. Budova mateřské školy je obklopena vzrostlou zelení, na pozemku 

mateřské školy se nachází dvě vlastní velké zahrady. 

Mateřská škola je tvořena pěti pavilony. Pro každý pavilon je určen samostatný vchod 

do šatny i třídy, každé třídě přináleží vlastní kuchyň pro přípravu jídla. Sklepní prostory 

školy jsou vybaveny prádelnou, sušárnou a dílnou školníka. Nedílnou součástí sklepních 

prostor je také kotelna a sklady. 
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Pavilony prošly v letech 2008 - 2009 rozsáhlou rekonstrukcí. Pavilon E je 

zrekonstruován ze zrušeného služebního bytu a byl otevřen 1. 9. 2010. Tímto byla 

navýšena kapacita mateřské školy. 

Třídy mateřské školy jsou slunné, situačně orientované na jižní stranu. Dva pavilony 

mají přímý vstup do zahrady. Prostory všech pavilonů plní funkci herny, jídelny a ložnice. 

Jsou vybaveny novým nábytkem, odpovídajícím všem hygienickým, bezpečnostním a 

estetickým normám a požadavkům. Věcné prostředí pavilonů je laděno do pastelových 

barev a působí harmonicky. Barvu pavilonu určuje název zvířete, podle něhož je třída 

pojmenována.  Nábytek, vybavení a ostatní zařízení spoluvytváří prostředí pohody a 

příznivé podmínky pro vývoj dětí. Hračky i pomůcky jsou umístěny na viditelných a volně 

přístupných místech a jsou průběžně inovovány. Třídy jsou prostorné, v přední části jsou 

stolečky se židličkami pro praktické, didaktické, herní a výtvarné činnosti a zároveň jsou 

využívané ke stolování, oslavám. Velikosti stolečků a židliček odpovídá věkovému složení 

dětí. Zadní část s kobercem slouží jako hrací plocha, prostor pro pohybové aktivity, 

cvičení, hudební činnosti a zároveň je využíván k odpolednímu odpočinku (každé dítě má 

své lehátko a lůžkoviny označené značkou). Lůžkoviny se pravidelně vyměňují.  

Prostředí poskytuje dostatek podnětů. Sociální zařízení odpovídá hygienickým 

normám, prostory jsou vyhovující a prostorné pro daný počet dětí. Šatny všech pavilonů 

jsou též po zdařilé rekonstrukci. V průběhu školního roku 2017/2018 došlo k výměně 

interiérových dveří ve třech pavilonech MŠ. Zdařilou rekonstrukcí proběhla také ředitelna 

MŠ.  

 V posledních letech dosáhla škola vysoké úrovně v rámci materiálního zajištění. Je 

vybavena pračkou, ledničkami, mikrovlnnými troubami, myčkami nádobí, potřebným 

kancelářským příslušenstvím (počítače, tiskárny, kopírka). Do všech tříd byly 

nainstalovány nové televize vybaveny přístupem k internetu. IT technologie jsou 

využívány ve všech pavilonech.  

Z důvodu bezpečnostních opatření se do mateřské školy vstupuje dveřmi s elektronickým 

otvíráním. Hlavní dveře jsou propojeny s jednotlivými pavilony elektronickým 

informačním systémem.  

 



 Zahrada mateřské školy je po velmi zdařilé rekonstrukci oplocená. Je vybavená 

vhodnými průlezkami, skluzavkami a pískovišti. Všechny prvky jsou kvalitní a 

certifikované. Každoročně je kontrolován technický stav zahradních prvků certifikovaným 

odborníkem. Zahrada je rozdělena na dvě části (malá a velká). Obě části obsahují volný 

terén a zatravněné plochy. Zahradní průlezky jsou z přírodních materiálů. Na „velké 

zahradě“ se ve školním roce 2013/2014 provedla větší obměna zahradních průlezek. 

Malá zahrada byla v období školního roku 2015/2016 kompletně inovována. Instalovalo 

se lanové centrum, nové houpačky a zahradní domek pro uložení nářadí a hraček. V zadní 

části byly vybudovány zeleninové a bylinkové záhonky, o které se děti pravidelně starají a 

obměňují.  Obě zahrady mají posezení pro děti ve formě kulatých stolečků s lavicemi, kde 

při příznivém počasí děti stolují. Hračky jsou každoročně kontrolovány a dokupovány. 

Údržbu zeleně a sekání trávníků zajišťuje školník. Na zahradě jsou umístěna tři pískoviště, 

která jsou lemována betonovými plochami pro snadnou údržbu a přikrytá plachtou. Písek 

je vyměňován pravidelně každé dva roky. Hračky jsou uloženy v zahradních domcích. Pro 

uložení stavebnice a autodráhy jsme v tomto roce nechali vybudovat dřevěné bedny 

s poklopy. Zahrada je vybavena toaletou, pitnou fontánkou, určenou pro potřebu 

pitného režimu. Velkou výhodou v letních měsících je brouzdaliště, které je kompletně 

oploceno. Nově jsme vybudovali hliněný kopec a betonovou zeď, určenou k akcím 

„Malování na zeď“. 

Již několik let využíváme školní sad, který se nachází v blízkosti MŠ. V tomto přírodním 

areálu jsou vysazeny letité ovocné stromy, záhony se zeleninou. Sad je vybaven domkem 

se zahradním nářadím, které se děti učí poznávat.  

 Učitelská knihovna obsahuje dostatek nových publikací, odebíráme odborný časopis - 

Informatorium. 

  



 

•       Organizační uspořádání školy: 

Mateřská škola je pětitřídní, o 113 dětí pečuje 17 zaměstnanců, z toho 10 pedagogů, 

6 správních zaměstnanců, pedagogická asistentka pro dítě se specifickými vzdělávacími 

potřebami v pavilonu C a školní logopedka. Všechny třídy jsou od školního roku 

2003/2004 věkově smíšené a jsou v nich rovnoměrně zastoupeny děti všech věkových 

kategorií. V pavilonu D, E nejsou zařazeni předškoláci. Všichni zaměstnanci jsou povinni 

řídit se vnitřním a organizačním řádem školy. Rodiče jsou povinni respektovat školní řád a 

stvrdit jej svým podpisem.  

 

Písemné materiály, týkající se organizačního uspořádání MŠ, jsou uvedeny 

v dokumentových složkách. Všechny učitelky jsou kvalifikované. O integrované dítě 

pečuje kvalifikovaný asistent pedagoga.  

Mateřská škola se v souladu se školním vzdělávacím programem zaměřuje na zdravý 

způsob života.  

Spolupracující subjekty: 

ZŠ Valtice, ZUŠ Valtice, Domov důchodců, Zdravotní středisko – dětská lékařka MUDr. 

Markéta Kraková, SPC Brno – Štolcova, Městská knihovna Valtice, Valtické podzemí, 

Vinařské závody Valtice, Hasiči Valtice, Agility  

  

  



 

 

• Režim dne v mateřské škole: 

• 6,30 – příchod do MŠ, scházení dětí v pavilonu A, D, spontánní činnosti dětí 

• 7,00 – rozcházení dětí do svých pavilonů 

• 8,40 – svačina – děti postupně uklízí prostory a chystají se na svačinku 

• 9,15 – komunitní či diskusní kruh, činnosti rozvíjející dítě ve všech oblastech 

• 9,30 – pobyt venku, při příznivém počasí chodí děti ven dříve, děti využívají obě 

zahrady, 1x v týdnu každá třída navštěvuje dětské hřiště Žirafa, pro pobyt venku 

využíváme také školní sad, který se nachází nedaleko MŠ 

• 11,40 – čas oběda, děti si samost6,30 – příchod dětí do MŠ, děti se schází v pavilonu 

A – Ježečci a v pavilonu D – Veverky 

• 7,00 – provoz v ostatních třídách, děti se rozchází do tříd, děti se věnují spontánním 

aktivitám, mají ovšem možnost se volně zapojit do individuálních, řízených či 

skupinových atně připravují nádobí a příbory, nalévají čaj, vodu i polévku, druhý chod 

chystá kuchařka, děti si talíř přinášejí a odnášejí sami  

• 12,15 – odpočinek na lehátku, čtení, vyprávění pohádek, relaxační hudba 

• 14,00 – postupná odpolední svačinka, volné hry, hry na zahradě MŠ, rozcházení se 

domů 

  



 

Kroužky v mateřské škole: 

Angličtina a němčina hravou formou, divadelní kroužek, každoročně je realizován 

plavecký výcvik pro děti od 4 let 

 

Pravidelné akce pořádané mateřskou školou: 

• Dýňobranní 

•  Svatomartinský průvod s programem a pohoštěním- spolupráce s MěÚ Valtice – akce 

pro širokou veřejnost 

• Mikulášká veselice – příchod Mikuláše a čerta, návštěva dětí ze ZŠ v podobě čertů a 

Mikulášů 

• Tvořivé dílny pro rodiče s dětmi – společně strávené chvíle o svátcích (Vánoce, 

Velikonoce)  

• Diagnostika předškolních dětí za účasti dětské psycholožky z pedagogicko-

psychologické poradny v Břeclavi 

• Jarní odemykání a podzimní zamykání zahrady s pohoštěním a malováním na zeď 

doplněné táborákem (oslava čarodějnic) 

• Oslava MDD, program bývá obměňován (hon na lišku za pokladem, jízda vláčkem po 

Lednicko-valtickém areálu, zmrzlina sponzorskou cestou apod.) 

• Karneval a rozloučení s předškoláky s programem pro rodiče, pasování předškoláků, 

hostina, volná zábava se soutěžemi 

• Hudební programy, divadla, vystoupení cimbálové muziky, divadelní scéna ze ZŠ – 

v průběhu školního roku pro všechny děti přímo v mateřské škole nebo výjezdy do 

divadla dle plánu kulturních akcí  

• Exkurze ve vinných sklepech, valtických firmách zaměstnávající rodiče dětí 



• Návštěva požární stanice, policejní stanice, nemocnice, lékárna apod. 

• Výlety organizované v jarním a letním období – poznávání nových míst 

• Vítání občánků – víkendové akce 

• Focení dětí dle aktuální tematiky, společné focení dětí 

• Oslavy narozenin dětí 

 

• Charakteristika programu 

• Filozofie a dva integrující principy 

Mateřská škola vychází z modelového programu Kurikulum podpory zdraví v mateřských 

školách, jehož filozofie holisticko-interakčního pojetí zdraví se shoduje s naší představou 

přirozeného, svobodného, ale jasně vymezeného způsobu práce s dětmi v předškolním věku. 

Chceme, aby si děti osvojily zdravé návyky, dovednosti a postoje. 

 

Integrující principy programu podpory zdraví 

1. Respekt k přirozeným lidským potřebám jednotlivce v celku společnosti a světa 

Mateřská škola podporující zdraví respektuje a uspokojuje obecné lidské potřeby dítěte a 
jejich individualitu a vývojově podmíněné projevy. Dbá rovněž, aby byly uspokojovány 
přirozené lidské potřeby dospělých osob, pedagogů a rodičů, které také mají své individuálně 
či jinak podmíněné projevy. 

•  adaptační proces u dětí probíhá dle individuálních požadavků dětí a rodičů 

•  pro rodiče, děti i zaměstnance platí dohodnutá pravidla, kterými se řídíme 

•  vedeme děti k samostatnému řešení problémů, jsme jim pro pomoc vždy nablízku 

•  sledujeme vztahy mezi dětmi a průběžně je zaznamenáváme 

• na základě individuálních vývojových stádií realizujeme výchovně-vzdělávací proces 

•  k dětem přistupujeme individuálně, přijímáme je takové, jaké jsou 

• všímáme si potřeb dětí, vycházíme z hierarchie potřeb dle Maslowa 

 



 

2. Rozvíjení komunikace a spolupráce 

Mateřská škola podporující zdraví vytváří podmínky pro komunikaci všech lidí, které 
sdružuje, dětí i dospělých. Komunikace je podmínkou učení a spolupráce. Probíhá-li 
odpovídajícím způsobem, ze strany pedagogů na profesionální úrovni. Přispívá také k 
atmosféře pohody, usnadňuje řešení problémů a překonávání překážek. Je prevencí 
konfliktů a sociálně-patologických jevů. 

•  pro zlepšení komunikace a řeči u dětí pracuje v naší mateřské škole již třetím rokem 
školní logopedka, s dětmi dosahuje skvělých úspěchů 

•  rozvíjíme s dětmi komunikaci formou otázek, nepředáváme hotové poznatky 

•  zařazujeme skupinové aktivity pro děti, využíváme kooperativních her 

• diskusní a komunitní kruh využíváme pravidelně, společně plánujeme třídní témata 

 

  

 

• Dlouhodobé záměry rozvoje      

 

Našim dlouhodobým záměrem je připravit všem dětem přirozené, bezpečné a podnětné 

prostředí, v němž se bude dítě všestranně rozvíjet, vzdělávat, sociálně zrát a uvědomovat si 

své hodnoty. Pro integrované děti zlepšujeme podmínky materiálního i sociálního 

charakteru. 

Usilujeme o vytvoření takových podmínek, které zajistí rozvoj každého dítěte s přihlédnutím 

k jeho individuálním a věkovým zvláštnostem založených na zásadách zdravého životního 

stylu. 

Záměr spočívá v plnění všech pěti oblastí předškolního vzdělávání oblastí - biologické, 

psychologické, interpersonální, sociálně kulturní a environmentální.  

Krátkodobé záměry 

• zaměřit DVPP na optimální využívání forem a metod práce, které vedou 

k individualizaci ve vzdělávání 

 

  



 

 

• Formální kurikulum 

Formální kurikulum je systematické a promyšlené plánování činností, 

které učitelka připravuje pro rozvoj jednotlivých dětí na základě jejich 

poznání. 

 

• Téma:  Krok a skok a je tu celý rok 

Cíle tématu se shodují s filozofií programu Kurikulum podpory zdraví 

 

 Podtémata  

 

Hlavní téma školy je rozděleno do 5-ti podtémat. Jejich vzdělávací obsah byl 

odvozen z pěti hledisek. Jsou to identita, společenství, příroda, aktivita a zdravý životní styl. 

Podtémata jsou obecné okruhy, které prolínají všemi oblastmi vzdělání a obsahují cílové 

kompetence podpory zdraví u dítěte na konci předškolního období. 

Podtémata jsou společná pro práci všech tříd, učitelky z nich čerpají náměty, 

náplň a cíle pro tematické části.   

 

Podtéma: Kdo jsem já (Identita) 

  

Prostřednictvím situací a plánovaných činností se dítě učí poznávat samo sebe a připravovat 

se na budoucí role v životě. 

 

 

 



                                      Cílové kompetence 

 

1/1 Má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích. 

2/4 Chápe, že když je člověk nemocen (krátkodobě, dlouhodobě, akutně, chronicky), 

nemůže dělat řadu věcí, které dělá rád a které patří k jeho životu. 

3/3 Rozvíjí své poznávací funkce a dovednosti. 

4/2 Dovede označit svoje potřeby (tělesné, psychické, sociální, etické) a přizpůsobit jim 

své chování. 

4/4 V běžných životních situacích předvídá následky a přijímá konkrétní důsledky svých 

činů, svého chování. 

4/6 Umí vyjádřit, co se mu líbí, co ne, vysvětlit proč. 

5/1 Poznáváním sebe sama vytváří pravdivý obraz o sobě, o své identitě, vlastnostech 

(temperament), sklonech a schopnostech. 

5/5 Dovede sdělovat události a příhody, které se mu staly. 

6/2 Je ochotno vysvětlovat svůj názor i naslouchat druhým. 

7/4 Uvědomuje si, že každý má nějaká práva a povinnosti. 

 

Podtéma: „Já a ty - budeme si rozumět“ (SPOLEČENSTVÍ)  

 

Prostřednictvím plánovaných činností a dění kolem sebe si dítě rozvíjí  

kamarádské vztahy, poznává život ve společnosti a učí se v něm orientovat. 

 

                                      Cílové kompetence  

1/7 Uvědomuje si, že lidé jsou různí a liší se podle řady znaků (pohlaví, věku, jazyka, 

kultury, etnika, rasy, náboženství, sociálního zázemí, životní úrovně). 



3/2 Ví, že když řešení problémů přesahuje jeho síly, má se obrátit o pomoc na osobu ze 

svého nejbližšího okolí. 

3/4 Umí se citově vyrovnat s novými situacemi v rámci běžného života dítěte svého věku 

3/5 K problémům přistupuje aktivně, organizuje své činnosti, nečeká, že jeho problémy 

bude řešit někdo jiný. 

3/7 Nemá obavu ze změny, přijímá ji jako běžnou součást života. 

5/4 Chápe, že lidé mají různé pocity, emoce a city, dovede je rozpoznávat a pojmenovat. 

5/6 Komunikuje, dokáže se dohodnout i v případě problémové situace, také dát najevo 

odmítavý názor nebo postoj. 

6/1 Má vytvořené základní návyky společenského chování. 

6/4 Je schopno elementární spolupráce ve dvojici, ve skupině dětí. 

6/7 Uvědomuje si, že svým chováním může spoluvytvářet prostředí pohody. 

7/2 Prožívá vztah k lidem, sounáležitost s různými společenstvími. 

7/3 Chová se vstřícně a jeho ochotné pomoci tam, kde je třeba, zvládá jednoduché 

činnosti v péči o nejbližší prostředí a potřeby druhých.  

7/5 U druhých respektuje a toleruje potřeby a individuálně odlišné způsoby jejich 

uspokojování. 

 

Podtéma: „Co se děje v přírodě“ (ZMĚNY V PŘÍRODĚ) 

 

Prostřednictvím situací a plánovaných činností se dítě učí poznávat vše, 

co ho obklopuje, příroda živá i neživá, dítě se snaží pochopit souvislosti toho, 

co se kolem něj děje. 

 

                          Cílové kompetence 



 

1/5 Má zájem pochopit jevy kolem sebe v jejich souvislostech, dovede se ptát. 

7/6 Má zájem pochopit jevy kolem sebe, ptá se. 

7/7 Prožívá vztah k přírodě, sounáležitost s přírodou neživou i živou. 

7/8 Ochraňuje přírodu, cítí k ní odpovědnost a úmyslně ji nepoškozuje. 

 

Podtéma: Já i ty - můžeme začít měnit svět (AKTIVITA) 

 

Prostřednictvím situací a plánovaných činností se dítě učí, že vlastním přičiněním může 

ovlivnit život kolem sebe a řešit vzniklé situace 

 

                              Cílové kompetence 

 

2/5 Podporuje konkrétními činnostmi vlastní zdraví i zdraví ostatních, přírody. 

3/1 Je zvídavé, má touhu poznávat. 

3/6 Řeší jednoduché problémy, má představu o tom, že většinu problémů může řešit více 

způsoby. 

4/3 Odhaduje rizika ohrožující jeho zdraví a bezpečnost. 

4/5 Dovede vyvinout úsilí, pokud chápe smysl své činnosti, vytrvá u ní, dokončuje ji. 

5/2 Snaží se ovládat intenzitu emocí, které by škodily jemu nebo okolí. 

5/7 Má zvnitřněnou potřebu řádu, aktivně se podílí na tvorbě pravidel. Přijatá pravidla se 

snaží plnit. 

5/8 Dovede požádat o pomoc v nouzi. 

5/9 Dovede zvládnout jednoduché zátěže a překážky. 

6/3 Dovede se vyjádřit a domluvit s dětmi a s dospělými. 



6/5 Chová se vstřícně a nabízí pomoc tam, kde vidí, že je třeba. 

6/6 Chápe, že svým chováním a skutky nemá omezovat druhého, dbá pravidel soužití. 

7/1 Chce poznávat své okolí, svět. 

 

Podtéma: „Chci být zdravý“ (ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL)  

 

Prostřednictvím situací a plánovaných činností se dítě učí vážit si svého zdraví, pečovat o ně, 

upevňovat si hygienické návyky a pohybem a otužováním dosahovat rovnováhy fyzické a 

psychické 

Cílové kompetence: 

1/2 Vnímá, že člověk může mít potíže se zdravím tělesným, ale také duševním a že tyto 

potíže spolu mohou souviset. 

1/3 Rozumí tomu, že způsob, jakým se člověk chová a žije, má vliv, špatný nebo dobrý, na 

jeho zdraví. 

1/4 Rozlišuje lidské aktivity na ty, které mohou zdraví člověka, přírody podporovat, a ty, 

které mohou zdraví poškozovat. 

1/6 Má vytvořenou představu o pojmu závislost a o věcech, které ničí zdraví a zkracují 

život člověka (cigarety, alkohol, drogy, hry na automatech). 

2/1 Vnímá, že všechno na světě má vztah ke zdraví, buď ho podporuje, nebo poškozuje. 

2/2 Rozlišuje dobro a zlo a dovede obě etické kategorie vidět ve vztahu ke zdraví. 

2/3 Chápe, že zdraví není samozřejmost a musí je chránit. 

2/6 Má vytvořenou představu o zdravé životosprávě. 

4/1 Má vytvořeny základní návyky sebeobsluhy a osobní hygieny. 

5/3 Chápe, že tělesná aktivita, zdravá výživa, spánek a odpočinek přispívají k dobré náladě 

a spokojenosti.  



 

3.2 Tematické části 

Třídní kurikulum sestavují ve spolupráci obě učitelky v jednotlivých třídách. Učitelky 

přiřazují tematické části ke vhodnému podtématu, vyberou k nim odpovídající kompetence a 

dílčí vzdělávací cíle ze všech oblastí a naplňují je konkrétními činnostmi podle potřeb dětí. 

Plánování vychází na základě aktuálních situací, které děti právě prožívají.  

Obsahem jsou roční doby, svátky, aktuální situace (narozeniny, narození dítěte, 

událost ve městě,…), předpokládané události (zápis děti do ZŠ, vstup dětí do ZŠ…), tradice 

MŠ (zdobení dýně, návštěva Valtických vinných sklepů, světýlkování (oslava sv. Martina), 

rozsvěcování stromečku, vánoční dílna, Masopust, Velikonoce, MDD, jarní dílna, karneval, 

plavání, různé výlety do okolí…) a jiné spontánní situace, při kterých učitelka těží ze zážitků 

dětí.  

Doba trvání tematické části závisí na zájmu dětí a naplnění předpokládaných dílčích 

cílů. Po ukončení tematické části učitelky vyhodnotí písemně do plánu úspěšnost naplnění 

dílčích vzdělávacích cílů pomocí ukazatelů dosaženého vzdělávání (evaluace). Ze zjištěných 

poznatků pak vychází při plánování další tematické části.   

Volná hra, experimentování, kooperativní hry, práce s přírodními materiály, 

pěstitelské činnosti, výlety, prožitkové učení a komunitní kruh jsou preferované činnosti a 

způsoby práce, které využíváme po celý rok ve výchovně-vzdělávacím procesu.  

  

  



 

•  Neformální kurikulum – podmínky 

vzdělávání 

Neformální kurikulum je soubor všeho, co se ve škole odehrává, co působí mimo plánované 

vzdělávání a co spoluvytváří školu jako celek. Uvádíme zde soubor podmínek, které jsou 

charakteristické pro naši MŠ a zároveň záměry, kterými máme v úmyslu tyto podmínky 

vylepšit. Z evaluačního nástroje INDI byla vybrána shoda všech pedagogických pracovníků – 

na záměrech budeme v tříletém období pracovat.   

 

P1  Respekt k přirozeným lidským potřebám 

Hodnocení P1 

Děti: 

+ chodí na WC samostatně podle individuální potřeby 

Učitelka:  

+ Vedu děti k tomu, aby nejdříve samy hledaly řešení svých problémů   

+ komunikuji s dětmi i jinak než na verbální úrovni. 

Ředitelka:  

  vytváří podmínky pro integraci dítěte se specifickými potřebami  

 

Záměry: 

 Dítě: 

 má na WC soukromí a klid 

 které má malou potřebu spánku odpočívá maximálně půl hodiny – věk dítěte 

nerozhoduje 

 



Učitelka: 

  

 respektuji identitu a zvyklosti rodiny  

Návrh řešení: Jednoduché písemné dotazníky pro rodiče 

Ředitelka: 

 organizuje pracovní dobu tak, že každý zaměstnanec včetně učitelek má 

přestávku v práci a může se v klidu najíst 

Návrh řešení: Učitelky mají možnost svačit i obědvat s dětmi, jsou jím tímto 

příkladem 

 

P2  Rozvíjení komunikace a spolupráce 

Hodnocení P2 

Dítě:  

   se vzájemně a často domlouvají 

  učitelce se spontánně svěřují s událostmi, které jim dělají starosti 

Učitelka: 

  sledují slovní zásobu a komunikační obratnost jednotlivých dětí 

  zařazují záměrně kooperativní hry 

MŠ: 

  v MŠ pracuje logoped 

  dospělí mezi sebou respektují pravidla komunikace a naslouchání  

 

 Záměry: 

 Dítě: 

 řeší konflikty samostatně 

 zastane se slabšího 



 

MŠ: 

 péči o správný vývoj výslovnosti zajišťují učitelky 

Návrh řešení:  v mateřské škole pracuje školní logoped, který sleduje a zaznamenává 

slovní zásobu a komunikační obratnost dětí 

 

Z1  Učitelka podporující zdraví 

Hodnocení Z1 

Učitelky navštěvují sebevzdělávací kurzy, o nově získané informace se vzájemně obohacují na 

pedagogických radách. 

Učitelky: 

 oslovuje každé dítě křestním jménem, má zjištěno, jak mu říkají doma, kterou 

formou jména má rádo a podle toho se rozhoduje 

 dodržuje dané sliby, nemohu-li, iniciativně se zabývá vysvětlením a náhradní 

řešení (ve vztahu jak k dětem, tak k dospělým) 

Záměry: 

 svým zdraví podporujícím chováním poskytuje dětem i rodičům vzorec 

napodobování 

 vyhýbá se manipulaci s dětmi při řízené činnosti, přesunech 

 vyhýbá se manipulaci otevřeným i skrytým, zdánlivě pozitivních, jako je 

manipulace laskavými slovy a pobídkami 

Návrh řešení: děti jsou dostatečnou dobu na ukončování činností, nedokončené 

práce mají možnost dohotovit po odpočinku 

 

Z2 Věkově smíšené třídy 

Hodnocení Z2 

Dítě:  

  starší pomáhají mladším 



  mladší se nechávají vést staršími kamarády  

Učitelka: 

  vůči dětem uplatňuji požadavky, které dávají věkově smíšené třídy.  

Ředitelka: 

  pokud je to možné a vhodné, respektuje přání rodičů při rozdělení dětí do tříd 

MŠ: 

 je dostatek hraček pro chlapce 

 je dostatek hraček pro dívky 

 je dostatek hraček pro starší i mladší děti 

Záměry: 

 Děti: 

 starší přibírají mladší do hry 

 dochází celou dobu docházky do MŠ do stejné třídy, se stejnými kamarády 

Návrh řešení: Motivujeme starší děti k tomu, aby mladším pomáhaly a včleňovaly 

je do svých her a činností 

 

Z3 Rytmický řád 

Hodnocení Z3 

Děti: 

 

 Děti: 

 pobývají rády venku 

 

Učitelka: 

 včas upozorňuje děti, že činnost bude třeba ukončit 

 sleduji, kolik času denně skutečně tráví venku 



MŠ: 

 organizuje kroužky tak, aby nenarušovaly průběh běžných činností ve třídách 

 dodržujeme maximální 3 hod. rozmezí mezi jídly 

Záměry: 

 Děti: 

 vstávají individuálně podle momentální potřeby odpočinku 

 využívají možnosti vzdálit se od prováděné aktivity a odpočinout si 

Návrh řešení : Všechny třídy MŠ jsou vybaveny měkkými koberci a pohovkami 

vhodnými k relaxaci 

 

Učitelka: 

 řízené vzdělávací aktivity organizuji pro celou třídu jen výjimečně 

Návrh řešení: Školení a semináře v programu DVPP pomáhají využívat nové formy a 

metody ve výchovně-vzdělávacím procesu. Zaměření na individualizaci. 

MŠ: 

 provozní obtíže řešíme jinak než manipulací (přesouváním do jiných tříd, dělením 

tříd) s dětmi 

Návrh řešení: Využití asistenta pedagoga pro zamezení přesouvání a dělení dětí do 

jiných tříd 

 

 práce v kroužku je součástí pracovní náplně některé z učitelek 

 

Z4 Tělesná pohoda a volný pohyb 

Hodnocení Z4 

 Děti: 

 jsou samostatné v hygienických návycích 

MŠ: 



 zahrada poskytuje dostatek příležitostí k různorodému spontánnímu pohybu 

 ve třídě je viditelný neustálý „přirozený“ pohyb dětí 

Záměr: 

 Děti: 

 mají možnost volného pohybu v prostorách celé MŠ 

Učitelka: 

 otužuji děti vodou 

Návrh řešení: Na zahradě mateřské školy využíváme brouzdaliště, pobyt na 

zahradě je uskutečňován za každého počasí 

MŠ: 

 realizuje lyžařský výcvik  

 pořádá každoročně ŠVP 

 

Z5 Zdravá výživa 

Hodnocení Z5 

Děti: 

 chodí se napít během celého dne 

  po sobě odnáší použité nádobí 

 

Učitelka: 

  Učitelky jdou dětem příkladem v konzumaci zdravé výživy. 

  připomínám dětem důležitost pití 

MŠ: 

  školní jídelna podává jídlo esteticky upravené 

Záměry: 

 Děti: 



 svačí postupně 

 samy si připravují některé pokrmy  

 samy si vlastním nožem mažou svačiny 

Návrh řešení: Děti si samostatně nalévají polévku i čaj, záměr i v pavilonech D, E 

 

MŠ – školní jídelna 

 připravují ochutnávky  

 provádí osvětovou činnost (články, besedy…) 

 je technologicky vybavena a vaří dietní jídla (dieta bezlepková diabetická 

apod.) 

Školní jídelna nepřipravuje ochutnávky, v nabídce stále chybí ovoce a zelenina 

 

Z6 Spontánní hra 

Hodnocení Z6 

 Děti: 

 berou si hračky samy 

 vystavují si herní výtvory na určeném místě 

Učitelka:  

 mám ve třídě dostatek hraček a materiálů pro námětové hry 

MŠ: 

 hračky jsou umístěny v otevřených policích do výše očí 

 

Záměry: 

 Děti: 

 pracují s nářadím a dřevem 

 mohou si ve třídě najít i místo, kde jsou samy 



 mohou si rozehranou hru nechat do ukončení hry, i více dní 

Návrh řešení: V tomto školním roce budou zrekonstruovány pracovní stoly (ponky- 

z vyřazených školních lavic), dokoupíme pracovní nářadí pro práci se dřevem. 

Vybudována stezka „Bosou nohou“, doplňována přírodninami 

Učitelka: 

 podporují rozvinutí hry vnesením nového herního prvku 

Návrh řešení: zařazování nových herních prvků, (polykarpova stavebnice, 

sponzorské dary od rodičů) 

 

Z7 Podnětné věcné prostředí 

Hodnocení Z7 

Děti se výtvarně podílejí na vývěskách pro rodiče, vytváří plakáty týkající se akcí MŠ. Nadále 

přetrvává problém péče o květiny, děti nejsou vedeny k péči o rostliny ve třídě, daří se péče o 

venkovní rostliny a stromy. Učitelky budou proškoleny v problematice jedovatých a vysoce 

alergenních rostlin.  

 Děti: 

 zdobí si třídu i celou budovu vlastními výtvory  

MŠ: 

 zařízení je účelné, vše slouží dětem 

 členění a vybavení zahrady umožňuje aktivity dětí: hrové, pohybové 

 je prováděna pravidelná revize bezpečnosti zahradního a tělovýchovného 

nářadí 

Záměry: 

 Děti: 

 starají se o rostliny ve třídě 

Návrh řešení: péče o záhonky s bylinami a zeleninou na malé zahradě, školní sad 

Učitelka: 

 ví, kde v okolí MŠ rostou jedovaté, nebo silně alergenní rostliny a beru to 

v potaz při pobytu dětí venku 



 pro děti je k dispozici PC 

Návrh řešení: Zjištění a zaznamenání jedovatých a silně alergenních rostlin – vyvěšení 

na viditelné místo, 

Děti mají možnost využívat aplikace YouTube, Note-book je volně dostupný pro 

všechny třídy, v pavilonu C mají vlastní PC 

  

 

 

Z8 Bezpečné sociální prostředí 

Hodnocení Z8.  

Děti: 

  mají příležitost podílet se na rozhodnutích týkajících se jich samých 

Učitelka: 

  smějí se s dětmi, dělají spolu legraci 

  dovedu si dělat legraci i ze sebe, neberu se příliš vážně 

  omlouvá se za své mylné rozhodnutí 

 

MŠ 

   zaměstnanci mají příležitost prožít pocit uspokojení z práce a dobrého výsledku 

 

Záměry: 

 Dítě: 

 vymýšlejí slovní hříčky pro obveselení kamarádů 

 přibírají další děti do činností, hry 

 místo pochval a trestů poskytuji dětem věcnou zpětnou vazbu o jejich chování a 

činnostech 

 



 

 

Návrh řešení: Učitelky si uvědomují nutnost poskytování zpětné vazby o chování 

dětí. Učitelky mají povědomí o dostupné literatuře a kurzech týkající se této 

problematiky 

  

 

 

Z9 Participativní a týmové řízení 

 Ředitelka: 

 dává prostor zaměstnancům k samostatnému rozhodování a realizaci 

vlastních nápadů 

 umožňuje další vzdělávání všem 

Zaměstnanci: 

 se pravidelně setkávají v průběhu roku při práci s projektem, vyhodnocování, 

plánování výchovné práce, vzájemných konzultacích 

 se vzájemně informují a domlouvají na požadavcích týkajících se chování dětí, 

pracovních postupů, vytváření návyků dětí 

 pořádají společné akce 

 

Z 10 Partnerské vztahy s rodiči 

Hodnocení Z10 

Rodiče: 

 obracejí se na učitelky s dotazy a požadavky 

 žádají o konzultace ve výchovných otázkách 

Učitelka: 

 poskytuje rodičům informace o pokrocích ve vývoji a vzdělání dítěte 



Záměry: 

 Rodiče: 

 půjčují si ve škole odbornou literaturu o výchově 

 spolupodílejí se na tvorbě dokumentů školy, školní řád, Kurikulum… 

 sami organizují akce pro děti z MŠ 

Návrh řešení: Rodiče nebývají přizváni k tvorbě dokumentů MŠ. Rodiče sponzorují 

akce pořádané MŠ, přispívají na dárky pro děti.  

 

MŠ 

 nabízí odborné přednášky 

 získává informace dotazníky 

 

Z 11 Spolupráce mateřské školy se základní školou 

Hodnocení Z11 

Učitelka: 

 projednávám v dostatečném předstihu s rodiči případnou nezralost dítěte k docházce 

do  ZŠ 

 

MŠ: 

  děti z MŠ navštěvují ZŠ, aby se seznámily s prostředím ZŠ 

ZŠ: 

 děti ze ZŠ připravují pro děti kulturní program, drobné dárky, výstavky  

 

Záměry: 

 Učitelka: 

 zná vzdělávací programy ZŠ, do kterých přecházejí děti z naší MŠ 



MŠ: 

 informuje rodiče, kde je nejbližší ZŠ s programem PZ 

 informuje rodiče o vzdělávacích programech škol v okolí 

ZŠ: 

 zpracovává plán spolupráce s MŠ 

 ZŠ umožňuje MŠ využívání některé specializované učebny 

Návrh řešení: Učitelky mají povinnost znát vzdělávací program ZŠ Valtice, využváme nově 

vybudovanou sportovní halu, která slouží jako tělocvična také pro ZŠ 

Pro předškolní děti probíhají edukačně-stimulační skupiny, které jsou ve spolupráci mezi MŠ a 

ZŠ, díky tomu se děti snáze seznámí s prostředím školy. Učitelky MŠ každoročně v průběhu 

listopadu hospitují v 1. třídě ZŠ.  

 

 

Z 12 Začlenění mateřské školy do života obce 

Hodnocení Z12 

 Děti: 

 zúčastňují se akcí pořádaných obcí, nebo společenskými organizacemi v obci 

(Dům seniorů, vítání občánků…) 

 znají název obce, kde žijí 

MŠ: 

 informuje veřejnost o životě MŠPZ (valtický zpravodaj) 

 vede neformální dokumentaci a fotodokumentaci života školy 

 vede kroniku školy 

Zřizovatel: 

 má pro spolupráci se školami vyčleněného pracovníka 

 

Záměry:  



 budeme zvát do MŠ zajímavé obyvatele obce (cestovatel, výtvarník, hudebník, 

sportovec, spisovatelka…) 

  

FK  Formální kurikulum 

Hodnocení FK 

Plánování: 

 

Učitelka: 

 v TVP plánuje kompetence, dílčí cíle a činnosti dětí 

 jednotlivé t.č. zpracováváme s kolegyní společně 

 při volbě t.č. dodržuji podmínku smysluplnosti, aktuálnosti, přiměřenosti 

Ředitelka: 

 v průběhu tříletého období ověřuje s učitelkami správnost volby podtémat a 

tematických částí 

 v průběhu tříletého období ověřuje s učitelkami souvislost cílových kompetencí 

a podtémat 

 

 

Prožitkové učení: 

 Děti: 

 mají možnost ovlivnit průběh těchto činností 

Učitelka: 

 nerozhodným dětem je nápomocna při volbě činností 

 v TVP plánuji kompetence dílčí cíle a činnosti dětí 

Záměry: 

Plánování: 

 Děti: 



 podílejí se na tvorbě třídního programu 

Prožitkové učení: 

 Děti: 

 ve spontánní hře zpracovávají právě probíranou tematickou část 

 

Evaluace: 

 Děti: 

 hodnotí reálně svou činnost, chování a jednání 

 

Návrh řešení: Zaměříme se na informovanost učitelek, jak efektivně tvořit třídní program 

s dětmi. (myšlenkové mapy) 

Učitelky se musí více zaměřit na motivaci k činnostem, vytvořit i časový prostor pro spontánní 

činnosti k danému tématu.  

Děti jsou stále závislé na hodnocení učitelkami.  

 

  

 

• Evaluace 

• Evaluace třídního kurikula 

• každodenní evaluace  

– denní vyhodnocení toho, co se děti naučily, dozvěděly, znaky prožitkového 

učení, pozorování dětí - diagnostika 

• evaluace tematické části 

• po ukončení tematické části – písemné hodnocení tématu 



• vyváženost řízených a spontánních činností 

• jak zvolené činnosti naplnily jednotlivé cíle 

• využití znaků prožitkového učení, vyváženost spontánních, skupinových a 

frontálních aktivit 

 

• evaluace třídního kurikula (dvakrát ročně) 

• složení třídy 

• sledování vývoje dětí 

• komunikace s dětmi 

• výchovně-vzdělávací proces – plánování, metody a formy práce, diagnostika 

dětí a záznamy z diagnostiky, návrhy řešení, nástroj pro diagnostiku 

předškoláků – např. Sindelárová, Předcházíme poruchám učení 

• podmínky vzdělávání (podle INDI) 

 

• sebehodnocení učitelky (jedenkrát ročně) 

• plánování ve třídě (vychází z prožitku dětí, z kurikula, z diagnostiky) 

• prožitkové učení (styl učení má všechny znaky: spontaneitu, objevnost, komunikativnost, prostor pro aktivitu 

a tvořivost, konkrétní činnosti, celostnost) 

• individualizace vzdělávání  

• předškolní děti – procvičování během roku dle diagnostiky, týdenní příprava cvičení a pracovních listů 

• příprava řízených činností – různě těžké úkoly pro věkové skupiny, opět vychází z diagnostiky 

• uspokojování potřeb podle Maslowa – fyziologické, bezpečí, sounáležitost, uznání 

• příprava činností pro 9 typů inteligence – Gaardner, dle věkového složení dětí ve třídě 

 



• komunikace a interakce s dětmi  

• vstup do hry – herní partner, příkazy, ovlivňování hry, její rozvíjení 

• komunikace s dětmi -  empatie, možnost výběru, zpětná vazba popisem, 

• řešení problémů – dětem dávat prostor pro samostatné řešení 

• vedení k samostatnosti – sebeobslužné činnosti v šatně, při stolování (mazání svačin, nalévání polévky, 

celková kultura), pitný režim, sebeobsluha na WC, umývání rukou, dodržování pravidel, zejména úklid 

hraček.  

• spolupráce s kolegyní na třídě (výzdoba,  plánování, diagnostika, vedení dokumentace, vzájemná 

hospitace, návrhy řešení) 

• vedení povinné dokumentace (zápisy do třídní knihy, záznamy o dětech, TVP – plánování, zpětná 

vazba) 

• spolupráce s rodiči (řešení konfliktů, hovorové hodiny, práce s předškoláky) 

• další vzdělávání – osobní růst 

 

4.2.  Evaluace školního kurikula 

a) kontrolní a hospitační činnost (roční plán kontrol a hospitací) 

b) hodnotící zpráva-jedenkrát ročně, výroční zpráva 

c) evaluační zpráva  -jedenkrát za 2 roky 

 

 


