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1 Identifikační údaje o škole  

1.1 Název ŠVP  

NÁZEV ŠVP: Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání  

MOTIVAČNÍ NÁZEV:  Vše v přírodě, každá květina, každý strom, každé zvíře, nás může mnohému 

naučit.   

1.2 Údaje o škole  

NÁZEV ŠKOLY:  Mateřská škola Letkov, příspěvková organizace  

SÍDLO ŠKOLY:   Plzeňská 51, Letkov, 32600  

KONTAKTY:    

Mgr. Gabriela Synková Groeslová  

e-mail: reditelka@msletkov.cz  

ID datové schránky: cmzpa92  

tel.: 377 456 000  

mob.: 776 424 393  

 

REDIZO:  691011150  

IČO:  06150144  

IZO:  181088789  

STATUTARNÍ ZÁSTUPCE ŠKOLY:  Mgr. Gabriela Synková Groeslová  

ZPRACOVATELÉ PROGRAMU:   Markéta Kovaříková, Bc. Lýdie Vokounová, Bc. Lucie Vávrová - 

učitelky   

1.3 Zřizovatel  

NÁZEV ZŘIZOVATELE:   Obec Letkov  

ADRESA ZŘIZOVATELE:    

Ke Hřišti 117, 326 00 Letkov  
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KONTAKTY:    

tel.:377 443 117  

e-mail:  info@obec-letkov.cz  

www:  www.obec-letkov.cz  

ID datové schránky: dcbb6dw  

1.4 Platnost dokumentu  

PLATNOST DOKUMENTU:  od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2024  

VERZE ŠVP:  4  

ČÍSLO JEDNACÍ:  MSL90/21 

DATUM PROJEDNÁNÍ V PEDAGOGICKÉ RADĚ:  23. 8. 2021  

DATUM PROJEDNÁNÍ SE ZŘIZOVATELEM:  23. 8. 2021 

 

 

 

 

 

................................................                                             .................................................  

            ředitel školy                                                                                  Razítko školy   

      Mgr. Gabriela Synková Groeslová  

   

mailto:info@obec-letkov.cz
http://www.obec-letkov.cz/
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2 Obecná charakteristika školy  

2.1 Velikost školy  

Kapacita školy:   37  

Počet tříd:   2  

Počet pracovníků:   6  

V případě potřeby a možnosti je stálý počet pracovníků doplňován o další pracovníky (např. chůvy, 

školní asistenty, apod.).    

2.2 Lokalita školy  

Lokalita školy:    

Škola se nachází 3 km od Plzně, na okraji obce, u hlavní silnice. V obci se nachází krásný rybník, 

studánka s pitnou vodou, louky, v dosahu je les a potok.   

2.3 Charakter a specifika budovy  

Charakter a specifika budovy/budov:    

Mateřská škola Letkov se nachází v  budově bývalé obecní školy. Škola je dvoupodlažní, v každém 

podlaží se nachází jedna třída. V dolním podlaží je třída s kapacitou 24 dětí, společná šatna pro obě 

třídy a výdejna obědů. Třída v horním podlaží je menší, podkrovní, její maximální kapacita je 13 

dětí. Obě třídy jsou opticky rozdělené na hernu a část se stolečky, k oběma náleží dětská umývárna 

a toalety. K budově náleží prostorná venkovní hrací plocha s dřevěnými herními prvky, pískovištěm 

a záhony.   

 

Dopravní dostupnost školy:    

Obec Letkov je součástí plzeňské MHD, dostupnost do MŠ je možná trolejbusovou linkou č. 12 nebo 

autobusovou dopravou ČSAD.   

 

Informace z historie školy:    

Mateřská škola Letkov vznikla v roce 2017 po rekonstrukci bývalé školy, postavené v Letkově 

počátkem minulého století. Dětmi nebyla využívána od roku 1976. V září 2017 zahájila MŠ provoz 

jako jednotřídní, pro 20 dětí. Postupně bylo nutné její kapacitu navyšovat, nejprve pro 24 dětí, 
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později byla ve 2. NP vybudována druhá třída pro 13 dětí. V současné době je škola dvoutřídní, 

s kapacitou 37 dětí, složení dětí je ve větší třídě věkově heterogenní, v menší třídě se připravují 

nejstarší děti na vstup do ZŠ. 
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3 Podmínky vzdělávání  

3.1 Věcné podmínky  

Vnitřní i venkovní prostory školy splňují bezpečnostní a hygienické normy. Škola má k dispozici dvě 

herny, v obou je vymezen prostor pro pohybové i klidové aktivity. Nábytek i ostatní vybavení je 

přizpůsobeno antropometrickým požadavkům, s výjimkou umyvadel, která jsou z organizačních 

důvodů umístěna v jednotné výšce pro všechny děti. U stolů a židlí lze nastavovat výška. Jedna třída 

je připravena pro odpočinek dětí, každý den se rozkládá potřebné množství matrací. Množství 

hraček a pomůcek je dostačující, nabídka se neustále doplňuje. Pomůcky a hračky jsou v dosahu 

dětí, umístěny tak, aby na ně dobře viděly a vyznaly se v jejich uložení. Umístění a pravidla využívání 

jsou přehledně vyznačena piktogramy. Děti mají v dosahu portfólia, kam si ukládají své práce. 

Nejnovější práce jsou vystaveny v šatně a v chodbě školy, kde jsou dobře přístupné rodičům i dětem. 

Děti se tak podílejí na výzdobě školy. Součástí školy je venkovní hrací plocha. Ta je vybavena 

dřevěnými herními prvky, umožňujícími dětem rozmanité pohybové aktivity. Většina plochy je 

travnatá, její součástí jsou vyvýšené, dětem dobře přístupné záhony pro pěstování zeleniny a 

bylinek. Škola využívá bezpečnostní kamerový systém pro vstup do budovy. Všechny vnitřní a 

venkovní prostory jsou pravidelně kontrolovány, aby splňovaly platné bezpečnostní a hygienické 

předpisy.    

V následujících letech plánujeme na venkovní ploše vybudovat zázemí pro polytechnickou výchovu. 

Dále chceme ve spolupráci se zřizovatelem postavit zahradní domek na uložení hraček a zahradního 

nářadí a zastřešit pískoviště.   

3.2 Životospráva  

Dětem je nabízena plnohodnotná a vyvážená strava dle norem. Obědy jsou dováženy ze ZŠ Božkov, 

při přepravě jsou zajištěny hygienické podmínky. Svačiny jsou připravovány z čerstvých surovin v 

kuchyni školy. Každý den je zařazeno čerstvé ovoce a zelenina. Děti mají stále k dispozici dostatek 

vody a neslazeného čaje, ke svačinám i mléko. Do jídla děti nenutíme, vedeme je k tomu, aby si 

určily množství jídla a to pak alespoň ochutnaly. Děti do 4 let se stravují s dopomocí, postupně 

přechází na stravování samoobslužné. Mezi podávanými pokrmy jsou dodržovány doporučené 

intervaly. Ve škole je zajištěn pravidelný denní rytmus, který vytváří v dětech pocit jistoty. Denní 

rytmus je současně flexibilní a přizpůsobuje se potřebám školy a aktuální situaci (například kulturní 

akce, výlety, předplavecký výcvik). V průběhu dne dbáme na střídání aktivit s relaxací, denně 

zařazujeme pohybové chvilky. Pobyt venku respektuje doporučenou délku, min. 2 hod. Při pěkném 

počasí bývají děti na zahradě i odpoledne. Po obědě je vymezena doba na odpočinek a spánek. Pro 

děti do 5 let rozkládáme matrace, je respektována potřeba spánku. Děti starší 5 let odpočívají u 
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pohádky, následně mají prostor k vlastní hře nebo probíhá předškolní příprava a individuální práce. 

Všichni zaměstnanci vedou děti ke zdravému životnímu stylu, k dostatečnému pohybu, učí je 

neplýtvat potravinami. Sami se chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují tak dětem 

přirozený vzor.   

I nadále plánujeme v tomto pokračovat, v budoucnu bychom se chtěli zapojit do projektů a aktivit 

zaměřených na rozvoj pohybových dovedností dětí.   

3.3 Psychosociální podmínky  

Snahou všech pracovníků mateřské školy je, aby dítě bylo maximálně spokojené a šťastné. Všichni 

respektují cíle mateřské školy, práce jednotlivých pracovníků školy je založená na vzájemné 

spolupráci. Rodičům nových dětí je nabízena možnost postupné adaptace, kdy děti mohou 

navštěvovat školu jen některé dny v týdnu na dopoledne nebo jen na jeho část. Na žádost rodičů je 

v prvním týdnu adaptace možný společný pobyt ve škole s dítětem. Paní učitelky jsou empatické, 

přistupují k dětem individuálně, respektují jejich potřeby. Ve třídě je budována přátelská a radostná 

atmosféra, učitelky dbají na to, aby se konflikty ihned řešily a všem bylo ve třídě dobře. Učitelky 

mají na zřeteli rovný přístup ke všem dětem. Pravidla třídy jsou nastavena společně s dětmi vždy na 

začátku roku, jsou kodifikována pomocí srozumitelných piktogramů a vyvěšena ve třídě. Děti učíme 

vzájemné empatii a reflexi vlastních potřeb. Učitelky vytváří pohodové, klidné, podnětné a 

rozmanité prostředí, je uplatňován demokratický pedagogický styl. Připravený program se řídí 

kromě výchovných a vzdělávacích cílů také individuálními požadavky dětí a jejich aktuálními 

potřebami. Dětem jsou činnosti nabízeny, jsou vedeny k aktivní účasti na rozhodování o tom, čemu 

se chtějí věnovat. Přístup k dítěti je založen na vstřícném a partnerském vztahu, ve kterém 

převažuje náklonnost a důvěra. Co nejvíce je využívána pochvala a pozitivní motivace. Ve vztazích 

mezi dospělými je vzájemná důvěra, všichni mezi sebou respektují pravidla komunikace, naslouchají 

si, společně plánují, vyhodnocují. Je podporována prosociálnost prostřednictvím sdílení v 

komunitním kruhu. Děti jsou vedeny k ohleduplnosti, zdvořilosti, vzájemné pomoci, a to nejen 

slovně, ale i osobním příkladem.    

Pro všechny zaměstnance jsou velmi důležité vzájemné vztahy a osobní příklad. V dalších letech 

budeme plánovat aktivity vedoucí k utužování dobrých vztahů a k vzájemné důvěře. Všichni 

pedagogové se budou průběžně účastnit seminářů na osobnostní rozvoj, v případě potřeby 

naplánujeme ve škole supervizní setkání.    

3.4 Organizace chodu  

Denní řád školy umožňuje reagovat na individuální potřeby dětí. Děti se mohou kdykoliv během 

dne napít, odskočit si na toaletu, odpočinout si. Učitelky školy vedou děti k pravidelnému pohybu, 

denně zařazují řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity, obvykle dopoledne před svačinou. 
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Při plánování všech činností berou zřetel na potřeby a zájmy dětí. Vhodně je motivují, umožňují jim 

poznávat, objevovat, získávat nové poznatky a vědomosti. Všichni zaměstnanci vytvářejí 

kamarádské prostředí a s dětmi komunikují přívětivě, tím se snaží vzbuzovat u nich pocit jistoty a 

bezpečí. Je dostatečně dbáno na osobní soukromí dětí. Při příchodu dítěte do mateřské školy je 

uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim. Poměr spontánních a řízených činností je 

vyvážený. Délka řízené činnosti je odstupňována dle věku a individuálních zvláštností dětí. Děti mají 

dostatek času a prostoru pro spontánní hru. Jsou jim nabízeny takové činnosti, které poskytují 

dostatek prostoru pro samostatnost. Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby je podněcovaly k 

vlastní aktivitě, je využívána jejich přirozená zvídavost a potřeba objevovat stále něco nového. Jsou 

vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti. Během volné hry mají děti 

možnost samostatně tvořit u stolečků, nebo na koberci stavět, konstruovat, vymýšlet nové hry. Děti 

ve škole nacházejí potřebné zázemí, klid, bezpečí i soukromí. Pokud se nechtějí dané činnosti 

účastnit, mohou ji pouze pozorovat. Plánování činností vychází z potřeb a zájmu dětí. Při jejich 

výběru je možná určitá variabilita, děti dostávají na vybranou, co chtějí v danou chvíli dělat. Při 

realizaci plánovaných činností jsou vytvářeny vhodné materiální podmínky. Pro každé dítě učitelky 

zajišťují dostatek prostoru, času, pomůcek i materiálu pro práci, dbají na dodržování bezpečnosti. 

Ve třídách nejsou překračovány stanovené počty dětí, spojování tříd je využíváno až v odpoledních 

hodinách, po odpočinku dětí.    

Mateřská škola nemá k dispozici samostatnou jídelnu, všechny děti se stravují v jedné třídě. Je proto 

nutné v době oběda striktně dodržovat režim a časový harmonogram obědů. Všichni zaměstnanci 

stále hledají ideální řešení pro organizaci stravování, aby měly všechny děti na jídlo klid a dostatek 

času.   

3.5 Řízení mateřské školy  

Všechny povinnosti, pravomoci a úkoly zaměstnanců mateřské školy jsou jasně vymezeny v 

náplních práce a ve školním řádu. Je vytvořen funkční informační systém. Ředitelka organizuje 

pravidelné porady, zpravidla jednou měsíčně, informace sděluje zaměstnancům také průběžně - 

ústně, formou mailů nebo na informační nástěnce. Do řízení školy zapojuje všechny zaměstnance, 

ponechává jim dostatek pravomocí a respektuje jejich názor. Společně konzultují práci s dětmi, 

program školy nebo její vybavení. Ředitelka podporuje všechny aktivity vedoucí ke stmelování 

kolektivu a k získávání vzájemné důvěry. Vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, motivuje je a 

podporuje jejich vzájemnou spolupráci. Stará se o jejich další vzdělávání, vychází přitom ze závěru 

z hospitací a zájmu jednotlivých zaměstnanců. Pedagogický sbor pracuje jako tým, ke spolupráci 

využívá také provozní zaměstnance a rodiče. Chod mateřské školy a plánování pedagogické práce 

vychází zejména z hodnocení uplynulého roku, opírá se o výsledky evaluace na úrovni třídy i školy. 

Ředitelka vypracovává školní vzdělávací program ve spolupráci s učitelkami, vychází přitom ze 

specifik mateřské školy a z výsledků kontrolní a evaluační činnosti. Mateřská škola spolupracuje se 

zřizovatelem, aktivně se podílí na akcích obce, spolupracuje se ZŠ Božkov, zejména v otázkách 
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připravenosti dětí na vstup do ZŠ a s poradenskými zařízeními při řešení individuálních problémů 

dětí.    

Ředitelka školy plánuje, že přijme v následujícím roce pracovnici na pomoc v administrativě a 

začne  využívat systém Správa MŠ, aby tak více zefektivnila práci na řízení školy  

3.6 Personální a pedagogické zajištění  

V mateřské škole mají všichni pedagogičtí pracovníci předepsanou kvalifikaci. Celý pedagogický sbor 

pracuje jako tým, jsou vytvořena pravidla vzájemné spolupráce. Všichni zaměstnanci si nadále 

rozšiřují znalosti z oboru, k dalšímu vzdělávání přistupují aktivně. Někteří studují na vysokých 

školách, jiní si zvyšují odbornost na školeních a seminářích nebo individuálně četbou odborné 

literatury. Získané informace, zajímavosti z oboru nebo zkušenosti z výchovné práce si pedagogové 

předávají, diskutují o nich. Ředitelka školy další vzdělávání a prohlubování kvalifikace podporuje. 

Služby učitelek jsou nastaveny tak, aby byla při všech činnostech zajištěna optimální pedagogická 

péče o děti. Pro lepší práci s dětmi a možnost individuálního přístupu je ve třídě zajištěno překrývání 

učitelek v době řízené činnosti a na vycházku dětí. Zaměstnanci pracují profesionálně, jednají v 

souladu s dohodnutými pravidly, pedagogickými a metodickými zásadami předškolního vzdělávání. 

Škola spolupracuje s PPP, zejména při vyšetření školní zralosti a se SPC při diagnostice dětí. Dvě paní 

učitelky mají kvalifikaci logopedických preventistek, ty aktivně spolupracují s klinickou 

logopedkou.    

V dalších letech ředitelka školy plánuje rozvíjet spolupráci s externími odborníky, zejména se 

speciálními pedagogy a psychology.   

3.7 Spoluúčast rodičů  

Pro školu je velmi důležitá spolupráce s rodiči. Snažíme se o vstřícnou a respektující komunikaci, 

navazování partnerských vztahů s cílem společného působení na vzdělávání dětí. Učitelky jsou k 

dispozici rodičům každý den při předávání dětí, aby jim sdělili, jaký mělo jejich dítě den. Pro 

podrobnější informace mají rodiče možnost sjednat si schůzku. Dále mohou sledovat realizované i 

plánované aktivity na webových stránkách školy, na nástěnkách v prostorách šatny, důležité 

informace jsou sdělovány mailem. Škola připravuje každý rok tvořivé dílny pro děti i rodiče, výlety 

a vystoupení dětí. Všichni rodiče jsou na těchto akcích vítáni, jsou plánovány tak, aby se mohli v 

případě zájmu aktivně zapojit. Dovednosti dětí jsou testovány nejméně dvakrát ročně, zpravidla v 

pololetí pak probíhají organizované konzultace s rodiči. Všichni zaměstnanci zachovávají diskrétnost 

a ctí soukromí rodiny. Pokud mají rodiče zájem, jsou jim předávány náměty na práci s dítětem, 

případně doporučení k návštěvě odborných pracovišť.    
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V následujících letech škola plánuje nabídnout rodičům možnost účastnit se tematických setkání s 

odborníky, např. s logopedy, psychology, učiteli 1. tříd.   

3.8 Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními 

vzdělávacími potřebami  

Prostředí mateřské školy je pro všechny děti bezpečné, je zajištěn bezbariérový přístup, popřípadě 

personální podpora. Učitelky mají k dispozici kompenzační pomůcky, dle potřeb konkrétního dítěte 

je maximálně využívají. Volí vhodné vzdělávací metody a prostředky, v souladu se stanovenými 

podpůrnými opatřeními. Pracují profesionálně, jsou vzdělané v oboru speciální pedagogiky nebo 

logopedické prevence. Úzce spolupracují s odborníky, využívají služeb poradenských zařízení. S 

rodiči komunikují citlivě, předávají jim všechny důležité informace, jsou jim k dispozici při 

individuálních konzultacích. Pokud by bylo do třídy zařazeno dítě se zdravotním postižením, byl by 

v souladu s právními předpisy snížen počet dětí na třídu. Škola dle potřeby dítěte se SVP připravuje 

PLPP nebo ve spolupráci se ŠPZ individuální plán a zajišťuje personální podporu v podobě asistenta 

pedagoga. Snaží se o vytvoření optimálních podmínek k rozvoji, k učení, ke komunikaci a k dosažení 

co největší samostatnosti dítěte.    

V současné době se daří zajistit pro všechny děti se speciálními vzdělávacími potřebami asistenta 

pedagoga. Cílem školy je v tomto trendu pokračovat a vždy zajistit dětem se SVP individuální péči a 

personální podporu.  

3.9 Podmínky vzdělávání dětí nadaných  

Mateřská škola vytváří takové materiální podmínky, které umožňují využít potenciál každého dítěte. 

K dětem přistupuje individuálně, snaží se podpořit jejich nadání. Je vybavena encyklopediemi a 

didaktickými pomůckami vhodnými pro rozvoj kognitivních schopností dětí. Dítě, které vykazuje 

známky nadání, je podporováno k rozvoji svého potenciálu. Jsou vytvářeny podmínky pro 

samostatnou práci, dítě si může zvolit náročnost zadání v souladu se svými schopnostmi. Všechny 

učitelky podporují zvídavost dětí, hledání vlastního řešení a originalitu. Pracují s doporučeními ŠPZ 

a rodičů.    

Mateřská škola bude vždy podporovat nadání jednotlivých dětí a realizovat všechna 

stanovená podpůrná opatření. Bude obnovovat didaktické pomůcky a knihovnu v souladu s 

potřebami dětí.   
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3.10 Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let  

Mateřská škola je vybavena hračkami a pomůckami pro děti mladší tří let, nemá ale pro tuto 

věkovou skupinu k dispozici samostatnou třídu. Tyto děti jsou zařazovány do heterogenní třídy, v 

případě jejich většího počtu je proto nutná personální podpora. Díky tomu, že třída je věkově 

smíšená, jsou hračky a další pomůcky rozděleny do skříněk dle věku dětí a označeny piktogramy pro 

lepší orientaci. Třída je rozdělena na zónu kobercovou, vhodnou pro aktivnější hru a na zónu 

klidovou. To umožňuje dětem dostatečný prostor pro pohybové hry i odpočinek. Škola je vybavena 

zázemím vhodným pro hygienu dětí mladších tří let, výška toalet i umyvadel je jim uzpůsobena, k 

dispozici je sprchový kout a přebalovací pult. Každé dítě má v šatně úložný prostor na náhradní 

oblečení, včetně tašky označené značkou dítěte. Režim dne je flexibilní, respektuje potřeby dětí. 

Mateřská škola nabízí adaptační program, rodiče si mohou vybrat způsob i délku adaptace v 

závislosti na individuálních potřebách dítěte. Děti mají možnost přinést si do školy oblíbenou hračku 

pro pocit bezpečí a jistoty. Pokud jsou ve škole děti mladší tří let, je tomu přizpůsobeno plánování 

vzdělávacích činností. Je zajištěno překrývání učitelek, aby byl umožněn individuální přístup k dítěti. 

Učitel uplatňuje k dítěti laskavý důsledný přístup. Ve škole jsou podporovány pozitivní vztahy s 

rodiči, které podporují vzájemnou důvěru a spolupráci.    

V současné době jsou z důvodu kapacity a heterogenní třídy přijímány pouze děti, které dovrší 3 let 

nejpozději v prvním pololetí školního roku. Pokud by škola přijímala více dětí mladších tří let, bylo 

by nutné zajistit personální podporu.  
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4 Organizace vzdělávání  

 

Druh provozu školy:  Celodenní  

 

Počet tříd včetně bližší charakteristiky:   

Mateřská škola je dvoutřídní, s kapacitou 37 dětí. Provoz školy je od 7.00 - do 16.00 hod. Do 7. 30 

hod. se všechny děti scházejí ve třídě v přízemí budovy, poté se nejstarší děti přesouvají do třídy v 

1. NP. Do 8.30 hod. probíhá volná hra dětí, pak jsou zpravidla zařazovány pohybové aktivity 

zaměřené na zdravotní cvičení, cvičení na obratnost, rychlost, sílu, často jsou zařazovány prvky jógy. 

Pravidelně je využíván komunitní kruh, kde se při vyprávění o zážitcích, o tom co nás čeká, co nás 

baví, učí děti správné komunikaci. Vedeme děti k tomu, aby mluvily k věci, neskákaly ostatním do 

řeči a dokázaly vyjádřit vlastní názor. Následuje řízená činnost, kdy jsou zařazovány aktivity 

výtvarné, hudební, pohybové, kognitivní, jazykové, dramatické apod., přičemž paní učitelky střídají 

činnosti klidové a dynamické. Po řízené činnosti následuje pobyt venku. V případě, že se vzdělávací 

blok zaměřuje na dění v přírodě, je v řízené činnosti využívána také zahrada MŠ. V době odpočinku 

dětí mladších tří let, jsou pro předškolní děti připravovány aktivity zaměřené na přípravu do školy a 

logopedické chvilky. Pro přípravu předškoláků jsou pravidelně využívány výukové programy na 

interaktivní tabuli nebo na tabletech. V průběhu celého týdne zařazují paní učitelky anglické 

písničky s pohybem pro základní seznámení s tímto jazykem. Nejstarší děti pracují jednou týdně s 

anglickou učebnicí pro nejmenší, kdy se s pomocí plyšové hračky učí základní anglické fráze a 

slovíčka.   

 

Pravidla pro zařazování do jednotlivých tříd:   

Jedna třída je větší, s kapacitou 24 dětí, její složení je heterogenní. Tam jsou obvykle zařazeny děti 

do 5 let věku. Druhá třída má maximální kapacitu 13 dětí, do té jsou zařazovány děti od 5 let. V 

menší třídě jsou děti aktivně připravovány na vstup do ZŠ. Pokud to složení tříd a schopnosti dětí 

umožňují, snažíme se vyjít vstříc přání rodičů.   

 

Činnosti se souběžným působením dvou učitelů ve třídě:   

Do větší heterogenní třídy s 24 dětmi přichází v 9.15 hod. druhá paní učitelka, je tak zajištěno 

překrývání na řízenou činnost i na vycházku, tedy v době nejvyšší naplněnosti třídy.   
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Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy:   

Ředitel školy stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu podání žádosti pro přijetí 

dítěte k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a zveřejní je způsobem v místě obvyklým 

(plakáty, webové stránky, nástěnka školy) podle  § 34 odst. 2. Ředitelka školy rozhoduje ve 

správním řízení o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, 

jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti, na 

které se od 1. 9. 2017 vztahuje změna legislativy o předškolním vzdělávání. Jedná se o děti, které 

dovrší k 31. 8. daného roku 5 let (školský zákon § 34 odst. 1). Dítě může být přijato k předškolnímu 

vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud to umožňuje kapacita školy. Přesné podmínky pro 

přijetí jsou uvedeny ve Směrnici pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání a na webových 

stránkách školy.   
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5 Charakteristika vzdělávacího programu  

5.1 Zaměření školy  

Mateřská škola se nachází v malé obci, to umožňuje úzký kontakt s přírodou, proto je velkým dílem 

zastoupena enviromentální výchova. Děti jsou vedeny k tomu, aby si uvědomovaly, že změny 

způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit. Škola 

je zapojena do celostátní sítě škol zaměřených na ekologickou a enviromentální výchovu 

MRKVIČKA. Vzdělávací plán (ŠVP) vychází z rámcového vzdělávacího plánu pro předškolní 

vzdělávání (RVP PV) a je zaměřený zejména na poznávání tradic, zvyků, a svátků. Vzdělávání je 

koncipováno tak, aby děti, které mateřskou školu opouštějí, byly vzhledem ke svému věku a 

individuálním možnostem co nejvíce samostatné, sebejisté, s vlastním rozumem, schopné dívat se 

kolem sebe, uvažovat, tvořivě přemýšlet a jednat. Jsou vedení k tomu, aby byly zodpovědní, ochotní 

nejen přijímat, ale také dávat.  

5.2 Dlouhodobé cíle vzdělávacího programu  

Výchovným a vzdělávacím cílem mateřské školy je vytvoření prostředí, kde se budou cestou 

přirozené výchovy rozvíjet samostatné, zdravě sebevědomé a tvořivé děti. Škola děti podporuje 

v jejich rozvoji a respektuje jejich individualitu. Využívá přirozené zvídavosti dětí a jejich potřebu 

objevovat stále něco nového. Nové informace dětem poskytuje především prožitkem, vede je k 

vlastnímu poznávání, k projevování zájmu o učení, omezuje předkládání hotových poznatků. 

Důležitým cílem školy je zlepšování tělesné zdatnosti dětí, podpora rozvoje jejich pohybových 

dovedností, vedení ke zdravému životnímu stylu, rozvoj sociálně-kulturních postojů, návyků, 

morálních a etických hodnot. Hlavním cílem je dovést děti na konci jejich předškolního období k 

tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získaly přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální 

samostatnost a základy  pro zdravé sebevědomí a sebejistotu.  

5.3 Metody a formy vzdělávání  

Formy vzdělávání:    

Aktivity spontánní i řízené jsou vzájemně provázané a vyvážené, v poměru odpovídajícím potřebám 

a možnostem předškolního dítěte. Škola cíleně nabízí didakticky zaměřené činnosti, které 

zpravidla probíhají v menší skupině či individuálně. Děti se učí také formou nezávazné dětské hry, 

kterou se zabývají na základě svého zájmu a vlastní volby.   
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Metody vzdělávání:    

Mateřská škola využívá prožitkového a kooperativního učení hrou a nabízí činnosti, které jsou 

založeny na přímých zážitcích. Podporuje dětskou zvídavost a potřebu objevovat, podněcuje radost 

dítěte z učení, jeho zájem poznávat vše nové. Ve vzdělávání využívá přirozený tok dětských 

myšlenek a spontánních nápadů a poskytuje dítěti dostatek prostoru pro spontánní aktivity a jeho 

vlastní plány. Je uplatňováno situační učení, založené na vytváření a využívání situací, které 

poskytují dítěti srozumitelné praktické ukázky životních situací a to tak, aby se dítě učilo 

dovednostem a poznatkům v okamžiku, kdy je potřebuje a tak lépe chápalo jejich smysl. 

Významnou roli hraje ve škole sociální učení, založené na principu přirozené nápodoby. Proto 

všichni zaměstnanci poskytují dětem vzory chování a postoje, které jsou k nápodobě a přijímání 

vhodné.   

 

5.4 Zajištění vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími 

potřebami a dětí nadaných  

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení PLPP:   

Pokud je v MŠ dítě se speciálně vzdělávacími potřebami nebo dítě nadané, vypracovávají učitelky 

na jednotlivých třídách PLPP. Ten průběžně vyhodnocují, případně upravují. Závěry konzultují s 

rodiči, hledají společná řešení.   

 

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení IVP:   

Při vypracovávání IVP platí stejná pravidla, navíc škola úzce spolupracuje s ŠPZ a řídí se jejich 

doporučeními.   

 

Zodpovědné osoby:   

Za vypracování PLPP i IVP zodpovídají paní učitelky jednotlivých dětí, jejich hodnocení a 

závěry konzultují s ředitelkou školy.  
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5.5 Zajištění průběhu vzdělávání dětí s nedostatečnou 

znalostí českého jazyka 

Cílem poskytované jazykové přípravy děti s nedostatečnou znalostí českého jazyka je, aby při přechodu na 

základní školu měly takové jazykové a sociokulturní kompetence v českém jazyce, které jim umožní se 

zapojit do výuky v základní škole a dosáhnout školního úspěchu. 

Pedagogové mateřské školy poskytují dětem-cizincům a dětem, které pocházejí z jiného jazykového a 

kulturního prostředí potřebnou podporu při osvojování českého jazyka již od jejich nástupu do mateřské 

školy. 

Při práci s celou třídou, ve které se vzdělávají i děti, které se český jazyk učí jako druhý jazyk, pedagogové 

uzpůsobují didaktické postupy a děti cíleně podporují v osvojování českého jazyka u těchto dětí. 

V souladu s platnou právní úpravou v situaci, kdy v mateřské škole, budou alespoň 4 cizinci v povinném 

předškolním vzdělávání, bude zřízena skupina nebo skupiny pro bezplatnou jazykovou přípravu pro 

zajištění plynulého přechodu do základního vzdělávání. Vzdělávání ve skupině pro jazykovou přípravu 

bude rozděleno do dvou nebo více bloků v průběhu týdne. Na základě posouzení potřebnosti jazykové 

podpory mohou být zařazeny do skupiny pro jazykovou přípravu rovněž jiné děti, než jsou cizinci v 

povinném předškolním vzdělávání, pokud to není na újmu kvality jazykové přípravy.   



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání  

18 

6 Vzdělávací obsah  

6.1 Integrované bloky  

6.1.1 Kluci a holky chodí do školky      

6.1.2 Za skřítkem Podzimníčkem  

6.1.3 Vánoční čas  

6.1.4 Paní Zima      

6.1.5 Jaro ťuká na dveře  

6.1.6 Barevný svět okolo nás  

 

6.2 Popis zpracování třídního vzdělávacího programu  

TVP je součástí každého tematického celku, který vychází z integrovaného bloku ŠVP. Při jeho přípravě je brán zřetel na složení tříd a na její specifika. Třídní 

plány se podle potřeby aktualizují, původní plán se tak může změnit. Třídní plány jsou současně i přípravou učitelek, na jejímž základě plánují, pečlivě si 

připravují pomůcky nebo si zajišťují potřebný materiál. Následně hodnotí, co se děti naučily, co je bavilo, které oblasti je dobré se ještě věnovat. Součástí 

TVP jsou konkrétní vzdělávací cíle, jejichž plnění je po ukončení integrovaného bloku hodnoceno v evaluaci.Integrované bloky mohou být různě rozsáhlé, 

dlouhodobé, střednědobé i krátkodobé, mohou se dále členit, větvit apod. Jsou zpracovány tak, aby rozvíjely děti ve všech pěti vzdělávacích oblastech 

(biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní, environmentální). Základním vodítkem při jejich tvorbě je přirozený cyklus ročních období, 

zahrnují ale také důležité svátky a události. Bloky se dále dělí na jednotlivá témata – tematické celky či projekty. Umožňují nabízet dětem různorodé 

činnosti, které spojuje společné, dítěti blízké a srozumitelné téma.   
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6.3 Dílčí projekty a programy  

Škola je zapojena do celostátní sítě škol zaměřených na ekologickou a enviromentální výchovu MRKVIČKA. Zajišťuje setkání a výukové programy s 

ekocentrem Tymián, s občanským sdružením Ametyst a se Záchranou stanicí zvířat.  

Spolupracuje s Nadací sportující mládeže, účastní se projektu Pohyb P1, vede děti k pravidelnému pohybu a zdravému životnímu stylu.   

Vždy v prvním pololetí nabízí ve spolupráci s plaveckým bazénem na Slovanech předplaveckou výuky pro děti od 4 let.   
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7 Systém evaluace  

Oblast Cíle a kritéria Nástroje Časové 
rozvržení 

Zodpovědnost 

1. Soulad ŠVP s RVP PV 1.1 
Mateřská škola má jasně 
formulovanou vizi a 
realistickou strategii rozvoje, 
kterou pedagogové sdílejí a 
naplňují. 1.2 Škola má ŠVP, 
který vychází z vize a strategie 
rozvoje školy a je v souladu s 
kurikulárními dokumenty.  

Cílem je kontrola dodržení strategie rozvoje školy 
a kontrola, zda je ŠVP v souladu s požadavky 
aktuálního RVP PV.  

komparativní analýza Při inovaci 
a 
aktualizaci 
ŠVP PV a v 
případě 
aktualizace 
RVP PV.  

ředitelka školy 

2. Plnění cílů ŠVP (TVP) 2.1 
Vedení školy aktivně řídí, 
pravidelně vyhodnocuje práci 
školy a přijímá účinná 
opatření. 2.2 Výsledky 
vzdělávání dětí odpovídají 
očekávaným výsledkům podle 
vzdělávacího programu.  

Zjištění, zda jsou naplňovány vize a dlouhodobé 
cíle stanovené v ŠVP. 

Analýza dokumentu, hospitace, 
diskuze na jednání ped. rady 

Na konci 
školního 
roku 

ředitelka školy 

3. Způsob zpracování a 
realizace obsahu vzdělávání 
3.1 Učitelky připravují 
vzdělávání v souladu s IB 3.2 
Učitelky připravují vzdělávání 
v souladu s cíli definovanými 
v kurikulárních dokumentech 

Zjištění, jak jsou v TVP realizovány IB kontrola TVP, třídní knihy, hospitace Vždy na 
konci IB 

ředitelka školy, 
učitelky 
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Oblast Cíle a kritéria Nástroje Časové 
rozvržení 

Zodpovědnost 

školy a individuálními 
potřebami dětí. 

4. Práce učitelů 4.1 Vedení 
školy vytváří zdravé školní 
klima. 4.2 Učitelky uplatňují 
při komunikaci s dětmi, rodiči 
a kolegy vstřícný, respektující 
přístup. 4.3 Využívají široké 
spektrum výchovně-
vzdělávacích strategií pro 
naplnění stanovených cílů. 

Zjišťování kvality ped. procesu. hospitace, sebereflexe 1 měsíc ředitelka školy, 
učitelky 

5. Výsledky vzdělávání 5.1 
Učitelky sledují pokrok 
každého dítěte a zohledňují 
individuální potřeby dětí. 5.2 
Učitelky pracují s výsledky 
diagnostiky dětí a reagují na 
ně vhodnými pedagogickými 
opatřeními 

naplňování očekávaných výstupů, hodnocení 
školní připravenosti 

diagnostika, kontrola portfólií 1/2 rok ředitelka školy, 
učitelky 

6. Kvalita podmínek 
vzdělávání v kontextu RVP PV. 
6.1 Škola je pro všechny 
vstřícné a bezpečné místo. 
6.2 Vedení školy usiluje o 
optimální materiální 
podmínky. 6.3 Škola vytváří 
rovné příležitosti každému 
dítěti. 

průběžná kontrola pozorování, analýza vycházející z RVP průběžně ředitelka školy 

   


