
 

 

 

 
 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ 
PROGRAM 

 
 

K L Í Č E K 
 

 K komunikace 

 L  láska, vzájemný respekt 

 Í   individualita 

 Č činnosti hrou 

 E estetika, ekologie 

 K kamarádství 
 
 
 
Motto:                                 „ HRAJEME SI CELÝ ROK, 

ANEB KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ“



Školní vzdělávací program – Klíček 

2 
 

 
1 Identifikační údaje         4 
2 Charakteristika mateřské školy       6 
3 Specifika mateřské školy        8 
4 Podmínky vzdělávání         9 
4.1 Věcné (materiální podmínky)       9 
4.2 Životospráva          9 
4.3 Psychosociální podmínky                 10 
4.4 Organizace chodu                  10 
4.5 Personální a pedagogické zajištění                11 
4.6 Řízení mateřské školy                 11 
4.7 Spoluúčast rodičů                  12 
4.8 Spolupráce s dalšími institucemi                13 
4.9 Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami           13 
4.10 Podmínky pro vzdělávání dětí od dvou do tří let              14 
5 Speciálně pedagogická péče                 16 
5.1 Děti s narušenou komunikační schopností               16 
5.2  Děti se zrakovým postižením                 17 
5.3 Děti se sluchovým postižením                18 
5.4 Děti s tělesným postižením                 19 
5.5 Děti s mentálním postižením                 20 
5.6 Děti s poruchou autistického spektra                21 
6 Organizace vzdělávání                 24 
7 Charakteristika vzdělávacího programu               26 
7.1 Zaměření školy                  27 
7.2 Dlouhodobé cíle vzdělávacího programu               27 
7.3 Dlouhodobý plán školy                 29 
7.4 Metody a formy vzdělávání                 32 
7.5 Zajištění vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami            35 
7.6 Zajištění průběhu vzdělávání dětí od dvou do tří let              36 
8 Vzdělávací obsah                  38 
8.1 Charakteristika vzdělávacího obsahu                38 
8.2 Časový plán                   39 
8.3 Integrované bloky                  39 
8.3.1 I. Podzim, ten má každý rád, je s ním v Klíčku kamarád             40 
8.3.2 II. Zimu, tu má každý rád, je s ní v Klíčku kamarád              45 
8.3.3 III. Jaro, to má každý rád, je s ním v Klíčku kamarád                          51 
8.3.4 IV. Léto, to má každý rád, je s ním v Klíčku kamarád             57 
9 Doplňující programy a aktivity                62 
10  Evaluační systém                  63 
11 Závěrečná ustanovení                  67 
Příloha č. 1: Netradiční terapeutické techniky a zájmové terapie 
Příloha č. 2: Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 
Příloha č. 3: Minimální preventivní program 
Příloha č. 4: Adaptační program v MŠ 



Školní vzdělávací program – Klíček 

3 
 

Příloha č. 5: Desatero pro rodiče dětí předškolního věku 
Příloha č. 6: Diagnostický záznam vývoje dítěte (tabulky k hodnocení EHP*) 
Příloha č. 7: Diagnostický záznam vývoje dítěte 
 
* edukačně hodnotící profil u dětí s poruchou autistického spektra 



Školní vzdělávací program – Klíček 

4 
 

1  Identifikační údaje 
 

Název ŠVP:  ŠVP PV 

Vzdělávací program: RVP PV 

Motivační název:  Klíček – Klíček otevírá bránu do světa poznání, vzdělávání, 

zkušeností a nových dovedností, díky kterým se utváří 

osobnost dítěte.  

 

Údaje o škole: Mateřská škola Klíček, Karviná – Hranice, Einsteinova 

2849, příspěvková organizace 

Adresa: Einsteinova 2849, 733 01  Karviná – Hranice 

IČO: 60337346 

RED-IZO: 600026302 

Telefon: 596 311 683, 604 130 152 

Email: janakovae@seznam.cz (ředitelství) 

 janoskovad@seznam.cz (ekonomka školy) 

Web: www.klicek-skolka.cz 

Jméno ředitele školy:  Mgr. Eva Janáková 

 

Zřizovatel: Moravskoslezský kraj 

28. října 117, 702 00 Ostrava  

Telefon:    595 622 222 

Email:    posta@kr-moravskoslezsky.cz 

Web:    www.kr-moravskoslezsky.cz 

 

Zpracovala:  Mgr. Eva Janáková ve spolupráci s pedagogickým sborem 

Platnost od: 1. 9. 2020 

Verze ŠVP: 4 

Číslo jednací: MSKL/566/2020 

Projednáno:  na pedagogické radě 25. 8. 2020 
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2   Charakteristika mateřské školy 

Trochu historie 

Naše mateřská škola byla založena k 1. 3. 1984. Byly zde přestěhovány 2 třídy dětí s mentálním 

postižením, které do té doby byly umístěny v MŠ s polským jazykem vyučovacím v Karviné – 

Novém Městě.  

Ve školním roce 1984 – 85 zde byla otevřena jedna třída pro děti s vadami řeči a v dalších letech 

zde byly postupně zřizovány další třídy pro děti s vadami řeči, které nahradily i třídy pro děti 

s mentálním postižením. Do jednotlivých tříd byly zařazovány děti s vadami řeči i s jiným 

postižením. 

Škola byla MŠMT ČR zřízena k 1. 1. 1994 příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. 

Mateřská škola je zařazena v síti škol od 1. 1. 2005. 

Od 1. 7. 2001 je zřizovatelem Moravskoslezský kraj a od 1. 1. 2006 nese název Mateřská škola 

Klíček. 

 

Naše současnost 

Mateřská škola Klíček je školou zřízenou dle § 16 odst. 9 ŠZ. Navštěvují nás děti s přiznaným 

podpůrným opatřením 2. – 5. stupně, ve věku 3 – 7 let, popř. děti mladší 3 let (od 2 let). 

 

Budova mateřské školy je dvoupodlažní, má 5 celodenních tříd s kapacitou 70 dětí. Je umístěna 

v sídlištní zástavbě v blízkosti parku Rehabilitačního sanatoria, lesoparku Dubina a Černého 

lesa, které využíváme k vycházkám, přírodovědným a sportovním akcím.   

 

Tři třídy mají svou šatnu, sociální zařízení, hernu, ložnici, pracovnu pro individuální práci a 

přípravnou kuchyňku pro výdej jídel. Dvě třídy mají šatnu, sociální zařízení, hernu, pracovnu 

pro individuální práci a přípravnou kuchyňku pro výdej jídel. Třída Koťata má velkou relaxační 

místnost. 

Třídy v přízemí mají velké terasy směřující do školní zahrady, které jsou sezónně využívány ke 

všem činnostem. V přízemí budovy jsou dvě speciální třídy pro děti s autismem. V prvním patře 

jsou 3 třídy. 

 

Všechny třídy jsou vybaveny odpovídajícím nábytkem, dostatečným množstvím hraček, 

didaktických pomůcek. V každé třídě je prostor pro relaxaci a odpočinek dětí. 

Místnosti, vybavení hračkami, materiály a doplňky dávají dětem prostor ke hrám a činnostem, 

které podporují rozvoj jejich osobnosti. 
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U školy je velká zahrada, která je z větší části pokryta travnatou plochou s keři a vzrostlými 

stromy. Část zahrady je vyasfaltovaná pro jízdu na dětských dopravních prostředcích, v objektu 

školní zahrady jsou umístěny různé herní prvky. 

 

Součástí mateřské školy je školní jídelna. 
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3   Specifika mateřské školy 

9 Ve třídách probíhají všechny činnosti a aktivity jako ve třídách běžné mateřské školy, 

vzdělávání je rozšířeno o speciálně pedagogickou péči, netradiční terapeutické techniky a 

zájmové terapie. 

9 Menší kolektiv dětí ve třídách umožňuje individuální přístup k jednotlivým dětem. 

9 Přítomnost dvou pedagogických pracovníků se speciálně pedagogickým vzděláním 

během celého dopoledne. 

9 Pravidelné zařazování individuální a skupinové speciálně pedagogické péče. 

9 Zajištění specifických dovedností u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami formou 

reedukačních a kompenzačních cvičení. 

9 Zajištění strukturovaného učení a práce podle TEACCH programu ve třídě, ve které jsou 

zařazeny děti s těžkým zdravotním postižením (autismus, kombinované vady). 

9 Přítomnost asistenta pedagoga. 

9 Pro relaxaci jsou zařazovány cvičení jógy, pobyt v relaxační místnosti, snoezelen. 

9 Vzdělávání na základě edukačně hodnotících plánů (děti s poruchou autistického spektra) 

a diagnostických záznamů (aktualizace 3x ročně – září, leden, červen). Při sestavování 

edukačně hodnotících profilů a diagnostických záznamů spolupráce s rodiči. 

9 Úzká spolupráce s odbornými lékaři – logopedi, psycholog, neurolog, dětský psychiatr, 

aj. 

9 Spolupráce se speciálně pedagogickými centry (dále jen SPC) – SPC pro děti s vadami 

řeči Karviná, SPC pro děti s mentálním postižením Karviná, SPC pro zrakově postižené 

Opava, SPC pro děti s PAS Ostrava – Zábřeh, SPC pro sluchově postižené Ostrava – 

Poruba, SPC pro tělesně postižené Frýdek – Místek. 

9 Využívání alternativních metod komunikace – obrázkový systém, vizualizace, 

komunikační knihy, větné proužky, gesta. 
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4  Podmínky vzdělávání 
4.1 Věcné (materiální) podmínky 

Prostor třídy je členěn do „zón“, ve kterých jsou umístěny hračky a materiály pro jednotlivé typy 

her a činností, odpovídají počtu dětí i jejich věku. Hračky, materiál i pomůcky jsou volně 

přístupné, děti si na požádání berou hračky samy a po ukončení hry si hračky po sobě průběžně 

uklízejí. 

Učitelky dětem umožňují hrát si a tvořit z různých materiálů. Třídu si dětí zdobí vlastními 

výtvory a vystavují je na určeném místě. 

 

Děti mají oddělený prostor pro hru, učení, stravování a odpočinek, v hernách je místo, kde 

mohou děti relaxovat. Denně je zajišťováno větrání třídy – podle právě probíhajících činností 

dětí a podmínek ovzduší (inverzí stav). Osvětlení tříd a vytápění vyhovuje hygienické normě, je 

pravidelně kontrolováno. 

 

Ve škole i mimo ni (školní zahrada) mají děti prostor k rozmanitým pohybovým aktivitám.  

Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy 

dle platných předpisů. 

 

4.2 Životospráva 

Dětem je nabízena plnohodnotná a vyvážená strava, mezi jednotlivými jídly je dodržován 

doporučený interval, jídelníček je sestavován s přihlédnutím k racionální výživě. 

Vedoucí školní jídelny sleduje skladbu jídelníčku a vyhodnocuje spotřební koš, pravidelně je 

ovoce nebo syrová zelenina. Jídlo je podáváno esteticky upravené. 

Po celý den je důsledně dodržován pitný režim, děti mají k dispozici během celého pobytu 

v mateřské škole čaj, džus nebo vodu s citrónem. 

Děti stolují v klidné a pohodové atmosféře, učitelka nabízí a motivuje děti, aby ochutnaly jídlo, 

které nemají rády, či jeho úpravou je „neznají“; děti do jídla nenutí. 

Učitelka je dětem příkladem nejen v konzumaci jídel a racionální výživy, 

ale i v pitném režimu. 

Je zajištěn pravidelný rytmus a řád. Učitelka dbá o pravidelný pobyt venku, a to za každého 

počasí (výjimkou je prudký déšť, velké mrazy či špatná kvalita ovzduší), pobyt venku respektuje 

doporučenou délku. 

Je respektována individuální potřeba aktivity a spánku. Chování a jednání učitelek je v souladu 

se zdravým životním stylem. 
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4.3  Psychosociální podmínky 

Rovnocenné postavení všech dětí. Všichni pracovníci školy vytváří dětem takové prostředí, ve 

kterém se cítí spokojeně, jistě a bezpečně. 

Volnost a osobní svoboda dětí je vyvážena potřebným řádem. 

Pedagogové se snaží o nenásilnou komunikaci s dítětem, která je mu příjemná, a která navozuje 

vztah důvěry a spolupráce. 

 

Vzdělávací nabídka je uzpůsobena jednotlivým dětem – jejich individualitě a potřebám. 

Dítě se adaptuje na docházku do MŠ ve společnosti rodičů tak dlouho, jak potřebuje, tzv. 

adaptační program. 

Děti mají příležitost vidět konkrétní vzájemnou pomoc všech pracovníků školy 

i pomoc rodičů v MŠ, učitelka se dostatečně věnuje vztahům ve třídě, nenásilně tyto vztahy 

ovlivňuje (prevence šikany). 

Děti zažívají pocit přijetí, sounáležitosti a důležitosti pro skupinu, děti mezi sebou respektují 

pravidla komunikace a naslouchání. 

 

Učitelka respektuje individuální tempo dítěte (možnost dokončení činnosti či hry), vede děti k 

tomu, aby nejdříve hledaly řešení svých problémů, děti se mohou na učitelku obracet s návrhy 

aktivit, činností, jsou vedeny k tomu, aby se nebály požádat o pomoc. 

Využívány jsou prostředky pozitivní motivace (převažuje pochvala), podpora dětí nebát se 

projevit a vyjádřit svůj názor, rozvoj samostatnosti a vzájemné důvěry. 

Hygienické požadavky jsou přizpůsobeny úrovni a postižení dětí (pleny, používání nočníku, 

WC). 

 

4.4 Organizace chodu 

Denní řád je dostatečně pružný, reaguje na individuální možnosti a potřeby dětí. Během dne 

organizuje učitelka řízené činnosti tak, aby si z nich děti mohly vybírat, na základě pozorování 

dětí ve spontánních činnostech plánuje další činnost. Plánování činnosti tedy vychází prvotně 

z potřeb a zájmů dětí. 

 

Řízené zdravotně preventivní pohybové chvilky jsou zařazovány pravidelně, stejně jako 

speciálně pedagogická péče (ať už individuální či skupinová). 

Poměr spontánních a řízených činností je vyvážený, děti mají dostatek času i prostoru pro volné 

hry, ve třídě jsou vytvořeny herní kouty. 
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Děti jsou podněcovány k vlastní aktivitě, je jim dán dostatek prostoru pro rozvoj samostatnosti a 

soběstačnosti. Je dbáno na soukromí dítěte. 

 

Pedagogové průběžně zpracovávají diagnostické záznamy u dětí, u dětí s autismem jsou 

v průběhu roku zpracovávány edukačně hodnotící profily. Tyto záznamy jsou průběžně 

aktualizovány ve spolupráci s rodiči dětí a tvoří součást portfolia dítěte. Jsou podkladem pro 

další individuální práci s dětmi. 

 

Spojování tříd probíhá výjimečně, a to jen na odpočinek a odpolední činnosti bez překračování 

stanoveného počtu dětí ve třídě. 

 

V každé třídě je v rámci organizace zajištěno překrývání přímé pedagogické činnosti pedagogů 

každý den minimálně v rozsahu dvou a půl hodiny. 
 

4.5 Personální a pedagogické zajištění 
Pedagogové MŠ splňují požadovanou odbornou kvalifikaci. 

Pedagogové se vzdělávají na základě plánu osobního rozvoje, studují odbornou literaturu, 

zúčastňují se různých odborných školení, seminářů a kurzů. 

Ředitelka školy podporuje další vzdělávání pedagogických pracovníků dle jejich zájmů 

a potřeb školy. 

Pedagogický sbor funguje na základě jasně vymezených pravidel.  

Pedagogové se chovají profesionálně v souladu se všeobecně přijatými pravidly chování. 

Specializované služby a speciálně pedagogická péče je zajišťována ve spolupráci s klinickými 

logopedy a speciálními pedagogy SPC. 

 

4.6 Řízení mateřské školy 

Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny. 

Všichni pedagogičtí pracovníci znají své kompetence, které jsou dány pracovní náplní. 

Povinnosti a pravomoci vedoucích pracovníků jsou uvedeny v Organizačním řádu školy. 

Je vytvořen funkční informační systém. Učitelky jsou v dostatečné míře informovány o 

záležitostech školy, přicházejí s podněty a nápady k rozvíjení programu školy. 

Ředitelka školy podporuje vzájemnou spolupráci, sama se na spolupráci podílí. 

 

Pedagogický sbor pracuje jako tým. V průběhu roku se pravidelně setkává na pedagogických 
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poradách, kde jsou projednávány otázky týkající se organizace, spolupráce, dalšího rozvoje 

školy, ročního plánu, inovací. Vzájemně konzultuje a analyzuje svou práci. 

Kontrolní a hospitační činnost slouží jako nástroj k zefektivnění pedagogické práce, je dána 

ročním plánem hospitací a kontrol. 

 

Pedagogičtí pracovníci úzce spolupracují se Speciálně pedagogickými centry, odbornými lékaři, 

s pracovníky OSPODU (orgán sociálně právní ochrany dětí), se základními školami. 

Ředitelka školy zajišťuje vnější informační systém pro rodiče a širší veřejnost (webové stránky, 

internet, úřední deska školy). 

Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem a dalšími organizacemi v místě. 

 

Ředitelka školy pracuje na školním vzdělávacím programu spolu s ostatními pedagogy. 

Kontroluje jeho obsah a soulad s rámcovým vzdělávacím programem. V průběhu školního roku 

průběžně vyhodnocuje, zda z ŠVP vychází konkrétní třídní vzdělávací program. Kontroluje, zda 

je tento program aktualizován a zda vychází ze skutečných potřeb všech aktérů vzdělávání a 

z podmínek mateřské školy. Výstup z hodnocení využívá k dalšímu plánování. 

 

4.7 Spoluúčast rodičů  
Ve vztazích mezi pedagogy a rodiči panuje oboustranná důvěra a otevřenost. 

Mateřská škola zjišťuje, jaké jsou potřeby a nároky rodičů ve vztahu k MŠ.  

Pedagogové na třídě zjišťují představy rodičů o vzdělávacích postupech vhodných pro jejich 

dítě, s jakými zkušenostmi a na jaké vývojové úrovni přichází dítě z rodiny do MŠ. 

Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, mohou s námi otevřeně jednat, mít 

připomínky i náměty k chodu MŠ. 

Učitelky spolupracují s rodiči při sestavování diagnostických záznamů a edukačně hodnotících 

profilů. 

 

MŠ organizuje pro rodiče pravidelné akce – besedy s odborníky na dané téma, rodičovské 

skupiny pro rodiče dětí s autismem, tematická tvoření, odpolední akce pro rodiče s dětmi. 

Rodiče žádají o konzultace ve výchovných složkách, zajímají se o výsledky vzdělávání svého 

dítěte. 

Pravidelně jsou organizovány třídní schůzky. Učitelky dle potřeby rodičů poskytují informace o 

pokrocích ve vývoj a vzdělávání dítěte. 
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MŠ získává od rodičů informace prostřednictvím anonymních dotazníků (online verze), které 

jsou podkladem autoevaluace, a také cenným vodítkem pro další pedagogickou práci. V případě, 

že rodiče nemají možnost internetového přístupu k dotazníku, mohou dotazník zpracovat 

v papírové podobě. 

Veškeré informace o rodině a dětech jsou důvěrné. 

 

4.8 Spolupráce s dalšími institucemi 
Zřizovatel – Moravskoslezský kraj 

Město Karviná 

Školské poradenské zařízení 

Mateřské školy v obci 

Základní školy (především ZŠ Mendelova) 

Regionální knihovna Karviná 

Regionální televize Polar 

Divadelní společnosti 

Hasičský záchranný sbor Karviná 

Městská policie Karviná 

STaRS Karviná 

Přírodovědná stanice Karviná 

 

4.9 Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími 

potřebami 
Vzdělávací obsah ve školním vzdělávacím programu (dále jen ŠVP) vychází z konkrétních 

vzdělávacích potřeb a možností dětí, je zohledňován druh a stupeň postižení. Vzdělávací obsah, 

rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou vymezeny v obecné rovině, aby bylo 

možné je při jejich naplňování přizpůsobovat tak, aby maximálně vyhovovaly dětem, jejich 

individuálním potřebám a možnostem. 

Hlavní vzdělávací obsah (nabídka) je rozšířen o speciálně pedagogickou péči, která je prováděna 

denně na třídách a také ve speciálních pracovnách, kde se učitelky věnují dětem individuálně. 

 

Na začátku školního roku je u všech dětí vypracována vstupní diagnostika (ve spolupráci 

s rodiči), která se poté 2x ročně aktualizuje a vyhodnocuje. Na základě této diagnostiky se určuje 

další postup pro individuální práci s dítětem, který je podkladem pro výchovně – vzdělávací 

činnost. 



Školní vzdělávací program – Klíček 

14 
 

Diagnostické záznamy a edukačně hodnotící profily jsou v souladu s doporučeními školského 

poradenského zařízení, jsou konzultovány se zákonnými zástupci dětí. Jedná se o součást 

portfolia dětí, se kterým pedagog v průběhu celého školního roku pracuje, průběžně ho 

vyhodnocuje a aktualizuje. Na konci školního roku jsou diagnostiky aktualizovány. 

 

Konkrétní podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami jsou 

rozpracovány v kapitole 5. Speciálně pedagogická péče. 

 

4.10 Podmínky pro vzdělávání dětí od dvou do tří let 

Do mateřské školy jsou přijímány děti na základě doporučení speciálně pedagogického centra, 

zpravidla od tří let (výjimečně děti od dvou let). 

V mateřské škole je zabezpečeno vzdělávání dětí od dvou do tří let. Jejich vzdělávání probíhá ve 

třídách, kde jsou děti různého věku. Počet dětí v těchto třídách je v souladu s platnou 

legislativou. Třídy jsou upraveny tak, aby odpovídaly potřebám vzdělávání dvouletých dětí. 

Rámcové cíle a záměry vzdělávání, kterou jsou obsažené v ŠVP, jsou vhodné i pro vzdělávání 

dětí od dvou do tří let.  

 

Pedagogové si uvědomují specifika související s dosahovanou úrovní ve všech oblastech dítěte: 

9 potřeby dvouletých dětí jsou intenzivnější, než u dětí starších, 

9 velká touha po poznání, období experimentace, 

9 poznávání všemi smysly, 

9 vymezování se vůči ostatním, poznávání sebe sama, egocentrismus, 

9 obtížná orientace v prostoru a čase, 

9 velkou důležitost hraje přítomnost a situace, se kterými se dítě setkává a které ji naplňují, 

9 menší obratnost v pohybových aktivitách, 

9 nutný je zvýšený neustálý dohled,  

9 stálý pravidelný režim dne, 

9 snazší unavitelnost dítěte – prostor pro častější odpočinek, 

9 separační úzkost - dostatek emoční podpory, zajištění pocitu bezpečí, 

9 přiměřené podněty odpovídající vývojové úrovni dítěte, 

9 více individuální péče – dopomoc při sebeobsluze, 

9 jasná a srozumitelná pravidla. 

 

Pedagogové zastávají v oblasti vzdělávání dvouletých dětí významnou pozici, stávají se 
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zástupcem rodiče, důležité je poskytovat dítěti oporu, pocit jistoty, bezpečí, pevný denní řád a 

individuální přístup. 

Mateřská škola je vybavena dostatečným množstvím pomůcek a hraček, které jsou pro dvouleté 

děti vyhovující a podnětné. 

Ve věkově heterogenních třídách je zajištěno znepřístupnění bezpečnost ohrožujících předmětů, 

jsou stanovena jasná a srozumitelná pravidla pro používání a ukládání hraček a pomůcek. 

Prostředí třídy je upraveno tak, aby poskytovalo dětem dostatečný prostor pro volný pohyb a hru 

dětí, umožňovalo variabilitu uspořádání prostoru a zabezpečovalo možnost naplnění, potřebu 

pružného odpočinku.  

Ve třídách je zajištěno zázemí pro hygienu dítěte (nočníky, možnost přebalení dítěte). 

Šatna je vybavena dostatečným prostorem pro náhradní oblečení a hygienické potřeby. 

 

Je zajištěn vyhovující denní režim, který respektuje potřeby dětí (zejména pravidelnost, dostatek 

času a prostoru pro realizace činností, úprava času stravování, prostor pro odpočinek a relaxaci). 

Rodiče mají možnost využít adaptačního programu, který škola poskytuje. Adaptační program je 

přizpůsoben individuálně dle potřeb jednotlivých dětí. 

Dětem je umožněno využívat specifické pomůcky pro zajištění pocitu bezpečí a jistoty (láhev 

s dudlíkem, vlastní hrneček, plyšová hračka, polštářek, apod.). 

Vzdělávací činnosti jsou realizovány v menších skupinkách dětí či individuálně, vždy 

s přihlédnutím k individuálním potřebám dětí a jejich vlastní volbě. 

Pedagogové jsou trpěliví, laskavě důslední, dítě pozitivně přijímají, motivují, poskytují dítěti 

pocit bezpeční a jistoty.  

Nezbytnou součástí je úzká spolupráce s rodinou.  
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5  Speciálně pedagogická péče 
Speciálně pedagogická péče je přizpůsobena potřebám jednotlivých dětí a vychází z doporučení 

školských poradenských zařízení. Na třídách probíhá denně buď v rámci individuálních činností, 

nebo jakou součást kolektivních a skupinových her a činností. Podkladem pro speciálně 

pedagogickou péči jsou také zpracované edukačně hodnotící profily a diagnostické záznamy 

dětí. 

 

5.1 Děti s narušenou komunikační schopností  

U dětí s narušenou komunikační schopností je prováděna komplexní logopedická terapie, která 

zahrnuje kolektivní a individuální logopedickou péči.  

 

Logopedická terapie zahrnuje: 

9 rozvoj slovní zásoby s užíváním všech slovních druhů, 

9 rozvoj řeči ve všech jazykových rovinách (foneticko-fonologická, lexikálně-sémantická, 

morfologicko-syntaktická, pragmatická),  

9 rozvíjení rozumových a senzorických schopností dítěte v návaznosti na potřeby 

artikulace (vizuomotorika, zraková a sluchová percepce), 

9 dechová a fonační cvičení, 

9 procvičování orofaciální motoriky a artikulační cvičení (cviky potřebné pro posílení či 

rozhýbání patřičných částí mluvidel), 

9 procvičování orientace hrotu jazyka před zrcadlem, 

9 vyvozování a korekce hlásky, 

9 fixace hlásky (upevňování nové artikulační schopnosti v optimálním hlasovém spojení 

a vytvoření tzv. artikulačního stereotypu), 

9 automatizace správné výslovnosti (při spontánní mluvě), 

9 rozvoj fonematického sluchu a fonematické diferenciace (schopnost slyšet jednotlivé 

fonémy – analýza, syntéza, rytmizace, rýmy), 

9 rozvíjení jemné motoriky a grafomotoriky, 

9 trénink přirozeného přenosu gramatických forem na základě analogií (tvoření množného 

čísla, zdrobněliny, synonyma, homonyma, antonyma atd.), 

9 využívání vhodných programů na PC,  

9 úzká spolupráce s klinickými logopedy. 

 

Individuální logopedická péče je poskytována denně po dobu 15–20 minut, doba je upravována 
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dle individuálních potřeb dítěte (podle druhu a míry postižení, podle věku a schopnosti 

soustředit se). 

 

5.2      Děti se zrakovým postižením 

U dětí se zrakovým postižením se dbá na zrakovou hygienu, dostatek světla a prostoru, děti jsou 

vedeny k pravidelnému nošení kompenzačních pomůcek (brýle, okluze) a učí se, jak správně o 

pomůcky pečovat. V případě přijetí nevidomého dítěte MŠ zajistí dostatečné podmínky k jeho 

pobytu a vzdělávání, dodatečné proškolení pedagogických pracovníků ohledně možných potíží 

vzniklých při soužití dětí bez zrakového postižení a nevidomého dítěte.  

 

V oblasti speciálně pedagogické péče (dále jen SPP) se zařazují pleoptická cvičení – náprava 

spočívá v aktivním cvičení tupozrakého oka za úplného zakrytí zdravého oka: 

9 cvičení barvocitu, 

9 cvičení zrakové ostrosti, 

9 cvičení jemné motoriky, 

9 cvičení vizuomotorické koordinace, 

9 cvičení orientace v makro a mikroprostoru, 

9 lokalizační cvičení, 

9 cvičení zkracování reakčních časů. 

 

Pleoptická cvičení jsou zaměřena na: 

9 nácvik vnímání světelných podnětů, 

9 lokalizační cvičení, 

9 cvičení zrakové stimulace, 

9 cvičení zrakové ostrosti. 

 

Ke cvičení se využívá speciálních přístrojů (CAM, Light box) a pomůcek.  

 
K nácviku jednoduchého binokulárního vidění provádí speciální pedagog ortoptická cvičení: 

9 cvičení konvergence, 

9 stereoskopická cvičení, 

 

Pleoptická a ortoptická cvičení jsou doplňována zrakovým cvičením. Při cvičení se postupuje v 

souladu s vývojovou řadou zrakových reflexů: 

9 cvičení barvocitu (rozlišování barev, rozpoznávání základních barev, rozpoznávání 
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barevných odstínů), 

9 třídění předmětů podle velikosti, tvaru, barvy, 

9 cvičení prostorového chápání (doplňování tvaru, doplňování obrázku, doplňování barvy),  

9 cvičení analyticko-syntetické činnosti (např. poznávání neúplných předmětů, 

vyhledávání vzájemně souvisejících obrázků, vyhledávání detailů na obrázku, apod.), 

9 cvičení zrakové paměti. 

 

5.3 Děti se sluchovým postižením 

U dětí se sluchovým postižením jsou dodržovány základní zásady práce a komunikace s osobou 

se sluchovým postižením. Dbá se o to, aby dítě pravidelně nosilo kompenzační pomůcky 

(sluchadlo). V případě nutnosti je využíván alternativní způsob komunikace – znakový jazyk 

(zajištění asistenta pedagoga se znalostí znakové řeči). 

Při vzdělávání dětí používáme metodu Totální komunikace, která v sobě zahrnuje komunikační 

formy jako gestikulaci, mimiku, přirozená gesta, dále znakový jazyk, prstovou abecedu, 

odezírání, mluvenou řeč. 

 
Rozvíjení sluchového vnímání: 

9 cvičení a hry na rozvoj detekce zvuku (schopnost reagovat na přítomnost nebo nepřítomnost 

zvuku), 

9 rozlišování různých zdrojů zvuku, 

9 rozlišování intenzity zvukových podnětů, 

9 nacvičování podmíněných reakcí na zvukový nebo hlasový podnět, 

9 rozvíjení senzomotorických dovedností ve třech typech cvičení a her – sluchově-motorická, 

zrakově-motorická, kinesteticko-motorická. 

 

Rozvíjení zrakového vnímání jako základ pro nácvik odezírání: 

9 cvičení prostorového chápání, 

9 třídění předmětů podle velikosti, tvaru, barvy, 

9 cvičení barvocitu, 

9 cvičení analyticko – syntetické činnosti, 

9 cvičení zrakové paměti. 

 

Rozvíjení komunikačních dovedností:  

9 budování pasivní a aktivní slovní zásoby, 

9 nácvik správného dýchání, fonace a artikulace, 
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9 využívání pomocných metod při rozvíjení řeči – pohybové činnosti, rytmické činnosti, 

hudební činnosti. 

 

U těžkého sluchového postižení: 

9 budování náhradního komunikačního systému – znakový jazyk, daktyl, 

9 využití asistenta pedagoga – tlumočník znakového jazyka, 

9 využívání kompenzačních pomůcek – sluchadla. 

 

5.4 Děti s tělesným postižením 

Veškerá speciálně pedagogická péče probíhá s ohledem na stupeň a rozsah tělesného postižení. 

 

U všech dětí jsou: 

9 vytvořeny podmínky pro pohybové aktivity v rámci postižení,  

9 podmínky pro rozvoj jemné i hrubé motoriky a rozvíjení sebeobslužných dovedností  

9 podpora posilování pohybových funkcí,                

9 je zajištěna pravidelná logopedická péče klinického logopeda, 

9 netradiční terapeutické techniky – jízda na koni, zooterapie,  

9 ergoterapie,  

9 artefiletika, 

9 keramika, 

9 prvky bazální stimulace, 

9 reflexní a uvolňující masáže, 

9 jóga pro děti 

9 muzikofiletika 

9 dramaterapie 

9 terapie hrou 

9 míčkování, 

9 předplavecký výcvik. 

 

Pro rozvoj jemné motoriky je potřeba provádět různé cviky ke zlepšení nebo udržení její funkce. 

K nácviku některých úchopů slouží různé druhy molitanových a stimulačních míčků. Pomůcky 

na nácvik vlastního úchopu např., trhání papíru, strhávání suchých zipů, sluníčko s kolíčky, 

ježek s korálky, dřevěné kolíky v desce apod. Dále speciální nůžky – pákové, s dvojitým 

úchopem a s pružinou. 
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K procvičování hrubé motoriky jsou potřeba např. labilní plochy k nácviku rovnováhy, 

molitanové válce, prolézací tunel, taktilní desky.  

Jednou z priorit v nácviku sebeobslužných dovedností je vést dítě k větší samostatnosti 

v uspokojování jeho individuálních potřeb. Jedná se o nácvik dovedností např. v oblastech: 

oblékání, osobní hygieny, používání WC, stravování, stolování, schopnost samostatného 

pohybu.  

Veškerá péče u dětí s tělesným postižením probíhá v úzké spolupráci s fyzioterapeutem 

(konzultace).  

 

5.5 Děti s mentálním postižením 

U dětí s mentálním postižením je důležité zajištění především osvojení specifických dovedností 

zaměřených na zvládnutí sebeobsluhy a základních hygienických návyků na úrovni odpovídající 

věku dítěte a stupni jeho postižení. 

 

K tomuto je možno využít různé výchovné metody: 

9 metoda požadavků, 

9 metoda přesvědčování, 

9 metoda procvičování, 

9 metoda povzbuzování, 

9 metoda kladného vzoru, 

9 metody slovní, názorné, činnostně – praktické či hodnotící. 

 

S ohledem na individuální možnosti a schopnosti dětí je využívána: 

9 metoda Dobrého startu – cílem metody je zdokonalit souhru zraku, sluchu a pohybu, 

která je předpokladem pro usnadnění psaní a čtení, 

9 alternativní a augmentativní komunikace – u dětí s mentálním postižením se může 

jednat o MAKATON, obrázkový komunikační systém nebo zjednodušený znak do řeči, 

9 strukturované učení – přehledný strukturovaný prostor, vizualizovaný časový plán 

(organizaci dne), vizuální předkládání úkolů, práce s větným a odměnovým proužkem, 

používání komunikační knihy, rozvíjení sociálního a společenského chování. 

9 terapie hrou – jedná se o terapii, kdy se děti učí prostřednictvím hry vyjadřovat své 

přání a potřeby (pouze prvky této terapie, klasickou terapii hrou může provádět jen 
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zkušený psychoterapeut), 

9 činnostní terapie (ergoterapie) – práce na školní zahradě, jednouchá příprava pokrmů 

(saláty, cukroví …), pomocné úklidové práce, terapie formou dětské hry (imitace 

každodenní práce nebo profese, hygiena, sebeobsluha 

9 netradiční terapeutické techniky – zooterapie, jízda na koni, snoezelen 

9 psychomotorická terapie – pohybové aktivity, jejichž účelem je zlepšení obratnosti, 

posílení fyzické zdatnosti, ovlivňování duševních funkcí, emocí prostřednictvím tělesné 

aktivizace. Patří zde pantomima, tanec, relaxace, pohybové hry, improvizace s pohybem 

 

U dětí s těžkým mentálním postižením lze využít koncept bazální stimulace – vnímání 

vlastního těla je předpokladem k uvědomění si okolního světa (prostorová orientace) a 

schopnosti s ním komunikovat. 

V tomto konceptu také podporujeme:   

9 stimulaci vnímání vlastního těla, 

9 rozvoj vlastní identity, 

9 umožnění vnímání okolního světa, 

9 umožnění navázání komunikace se svým okolím, 

9 lokomoční schopnosti, 

9 zvládnutí orientace v prostoru a čase, 

9 zlepšení funkcí organismu. 
 

5.6 Děti s poruchou autistického spektra  
Výuka probíhá individuální formou s individuálním přístupem speciálního pedagoga k dítěti 

s pomocí asistenta. U všech dětí je vypracován edukačně – hodnotící profil, který je 

aktualizován ve spolupráci s rodiči 2x ročně. 

 

Alternativní komunikace (užívá se jako náhrada mluvené řeči): 

9 vkládání znaků a gest do řeči (MAKATON), 

9 předmětů, fotografií a grafických symbolů (obrázkové symboly, piktogramy a další). 
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Individuální logopedická péče (dále jen ILP) zahrnuje: 

9 prvky orofaciální stimulace, tj. stimulace rtů, brady, čelist, jazyka a ústní dutiny, 

stimulace dechu, 

9 dechová cvičení, 

9 rytmická cvičení, 

9 rozvoj grafomotoriky, 

9 rozvoj vizuomotoriky (koordinace oko – ruka), 

9 individuální nácvik hlásek, 

9 nácvik větných stereotypů, 

9 rozvoj paměti.  

 

Sociální vývoj: 

9 nácvik očního kontaktu, 

9 nácvik adekvátních emocionálních projevů – umět zvládat různé sociální situace, 

9 odbourávání negativních projevů chování a agrese (autoagrese, agrese vůči druhé osobě), 

9 nácvik společných her – dodržování jednoduchých pravidel, střídání ve hře, 

9 nácvik imitace – sociální, verbální a motorické, 

9 zvládání kamarádských vztahů, 

9 nácvik základních sociálních interakcí, 

9 rozvíjení sociálního a společenského chování. 

 

Strukturované učení: 

9 zahrnuje přehledný strukturovaný prostor, 

9 vizualizovaný časový plán, 

9 organizaci dne, 

9 vizuální předkládání úkolů, 

9 ukotvení funkce tranzitní karty 

9 práce s větným proužkem 

9 práce s odměnovým proužkem 

9 používání komunikační knihy 

9 rozvíjení sociálního a společenského chování. 

 

Podpora pohybového vývoje – rozvoj hrubé, jemné motoriky a grafomotoriky: 

9 vnímání vlastního těla, 

9 pohybová imitace, 
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9 pohybová jednotnost, koordinace, stabilita, 

9 nácvik sebeobslužných a hygienických návyků. 

 

V případě potřeby jsou u všech dětí využívány vhodné kompenzační (technické a didaktické) 

pomůcky: 

9 pomůcky usnadňující pohyb dětí (vozíky, chodítka, rehabilitační kočárky), 

9 didaktické pomůcky (dřevěné hračky, stavebnice, referenční předměty, komunikační 

tabulky, speciálně vybavená výpočetní technika apod.), 

9 rehabilitační pomůcky (měkké kartáče, míčky, vibrátory, houpadla, perličkové polštáře, 

míčový bazén, světelné efekty apod.), 

9 upravený školní nábytek a pomůcky denní potřeby. 
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6   Organizace vzdělávání 

Mateřská škola je školou zřízenou dle §16 odst. 9 školského zákona. Má 5 tříd s celodenním 

provozem. V přízemí budovy se nacházejí dvě speciální třídy pro děti s autismem. V prvním 

patře budovy jsou umístěny tři třídy, které navštěvují děti s přiznaným podpůrným opatřením 2. 

až 5. stupně. 

Kapacita mateřské školy je 70 dětí. Třídy jsou věkově smíšené, zpravidla je navštěvují děti ve 

věku 3 – 7 let, výjimečně děti od 2 let. 

Do mateřské školy jsou děti přijímány na základě doporučení školského poradenského zařízení. 

 

Každodenní program dětí v mateřské škole má napomáhat zdravému způsobu života dětí. 

Připravuje se se zřetelem na potřeby vývoje dětí, je pružný, umožňuje reagovat na neplánované 

situace, dovoluje zohlednit náladu skupiny dětí. 
 

Základní hlediska, ze kterých denní program mateřské školy vychází: 

9 respektování vývojových a věkových zvláštností dětí, 

9 prostor pro individuální vývoj, 

9 prostor pro rozmanité činnosti, zejména hru a prožitkové učení, 

9 prostor pro rozvíjení vzájemných vztahů. 

 

Denní program má vyvážený poměr řízených a spontánních činností, aktivit a odpočinku, 

součástí denního programu je speciálně pedagogická péče, která probíhá buď individuálně, nebo 

skupinově. 

 

Mateřská škola v průběhu školního roku organizuje a pořádá akce, jako jsou výlety, exkurze, 

divadelní a filmová představení pro děti, besídky, dětské dny, apod. O všech těchto akcích 

informuje v  předstihu zákonné zástupce dětí prostřednictvím sdělení pedagogickým 

pracovníkem, písemným upozorněním na nástěnkách v šatně a na webových stránkách školy.  

 

Ve třídách je zajištěno souběžné působení dvou pedagogů, a to od ranních hodin až do 

odpoledního klidu, spolu s asistentem pedagoga. 

 

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy jsou v dostatečné časovém předstihu zveřejněny na 

našich webových stránkách a na úřední desce mateřské školy (2 měsíce před uskutečněním 
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zápisu). Hlavním kritériem je doporučení školského poradenského centra. Ostatní kritéria se 

mohou rok od roku lišit. Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání sestavuje 

ředitelka mateřské školy v souladu s platnou legislativou. 

 

Podrobné informace týkající se organizace vzdělávání v mateřské škole jsou součástí školního 

řádu, který je volně k nahlédnutí na nástěnkách tříd nebo na webových stránkách školy. 
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7  Charakteristika vzdělávacího programu 
K L Í Č E K  

K             KOMUNIKACE 

Snažíme se o rozvíjení komunikačních dovedností dětí, využíváme alternativních metod a 

technik, úzce spolupracujeme s logopedy. 

 

L   LÁSKA, VZÁJEMNÝ RESPEKT 

S láskou a úctou přistupujeme ke všem dětem, respektujeme osobnost v její jedinečnosti. 

 

Í   INDIVIDUALITA, INTEGRACE 

Vzdělávání v naší mateřské škole probíhá formou integrace. Pro děti máme vypracovány 

individuální vzdělávací plány. Při vzdělávání plně respektujeme individualitu a jedinečnost 

každé dětské osobnosti. 

 

Č  ČINNOSTI HROU 

Preferujeme učení prostřednictvím hry, využíváme prožitkové, situační a sociální učení, učení 

nápodobou. Děti mají dostatek prostoru pro rozvoj tvořivosti a fantazie. 

 

E  ESTETIKA, EKOLOGIE 

Rozvíjíme citové prožívání dětí, budujeme pozitivní vztah k umění, přírodě a okolnímu světu.  

 

K  KAMARÁDSTVÍ 

Všichni jsme kamarádi, podle toho se k sobě chováme, respektujeme pravidla, která jsme si 

společně dali. 

 



Školní vzdělávací program – Klíček 

27 
 

 

7.1 Zaměření školy 

Mateřská škola je zaměřena na dítě a na úzkou spolupráci s rodinou. Hlavní vizí mateřské školy 

je speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost 

schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických 

činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. 

Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré 

základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a 

vzdělávací etapy. 

Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí 

plné pohody a klidu. 
 

7.2 Dlouhodobé cíle vzdělávacího programu 

Základní motto „Hrajeme si celý rok, aneb kdo si hraje, nezlobí“ vystihuje cíl vzdělávání v naší 

mateřské škole – nenásilně získávat poznatky a zkušenosti potřebné pro další život, položit 

základy celoživotního vzdělávání, zmírnit, popř. odstranit handicap dítěte s přihlédnutím 

k individuálním schopnostem, možnostem a potřebám jednotlivých dětí. 

 

Dosáhnout toho, aby děti vnímaly život všemi smysly ve vší jeho barevnosti. Podporovat 

přirozený vývoj a rozvoj dítěte ve všech oblastech (fyzické, psychické, sociální) s ohledem na 

jeho zájmy, schopnosti a potřeby k uvědomování si své vlastní osobnosti. Vést děti přirozenou 

cestou – využíváme prožitkové učení, získávání nových vědomostí a dovedností prostřednictvím 

praktických zkušeností, experimentů, zařazujeme řízené i spontánní aktivity tak, aby rozvíjely 

dovednosti: 

9 být tvořivý, 

9 umět řešit problémy, 

9 umět spolupracovat, 

9 respektovat svá práva i práva jiných, 

9 poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti, 

9 chtít a umět se učit, 

9 aktivně komunikovat, 

9 mít vztah k přírodě i kultuře, 
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9 umět pečovat o své zdraví a bezpečí, 

9 mít vztah k aktivnímu pohybu. 

Cílem je vytvořit každému dítěti optimální podmínky k rozvoji jeho osobnosti, k učení, ke 

komunikaci, pomoci mu k dosažení co největší samostatnosti a vytvářet základní předpoklady 

pro pokračování ve vzdělávání. 

 

Vzdělávací obsah v ŠVP je uspořádán tak, aby poskytoval dětem dostatek volnosti při vytváření 

„pravidel“ a jejich dodržování. Ty si děti vytváří spolu s učitelkami v jednotlivých třídách. Tato 

pravidla napomáhají ke vzájemnému respektu, úctě, chování v kolektivu i prostředí, 

ve kterém se dítě nachází. 

 

Učitelky pracují s klíčovými kompetencemi, které se prolínají celým vzdělávacím procesem. 

Naší snahou je vybavit děti klíčovými kompetencemi na takové úrovni, která je pro ně 

dosažitelná, a která jim umožní najít vhodnou formu komunikace a soužití s jejich okolím. 

Některých klíčových kompetencí mohou děti dosáhnout pouze s podporou a pomocí druhé 

osoby (děti s autismem, děti se středně těžkým mentálním postižením, děti se středně těžkým 

tělesným postižením). 

 

Při všech činnostech, které děti během dne vykonávají, jim zajišťujeme soustavnou individuální 

péči speciálního pedagoga, v případě potřeby asistenta pedagoga, a posilujeme a povzbuzujeme 

jejich sebedůvěru. 

 

Klademe důraz na metody prožitku, nápodobu, opakování a vlastní příklad. Využíváme metody 

reedukace, kompenzace, senzomotorickou i psychomotorickou stimulaci. 

 

Při vytváření návyků u dětí se soustřeďujeme na ty, které jsou společensky nejdůležitější, a u 

kterých máme také největší reálnou naději na úspěch. Jde o návyky v oblasti sebeobsluhy, 

stolování, oblékání a jednoduché pracovní činnosti. Při poznávání sama sebe i okolního světa, 

při seznamování s předměty a věcmi kolem nás, využíváme všech smyslů. 

 

Naším záměrem je, aby děti poznaly a pojmenovaly většinu toho, čím jsou obklopeny, osvojily 

si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou jim blízké, je pro ně smysluplné a 

pochopitelné. 

 

Při budování a rozvíjení vztahů k ostatním dětem i dospělým, při budování, posilování a 
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obohacování komunikace mezi dětmi vzájemně i mezi dětmi a dospělými, využíváme v případě 

potřeby i náhradní způsoby komunikace. 
 

7.3 Dlouhodobý plán školy 

Dlouhodobý plán školy vychází z koncepčních dlouhodobých záměrů rozvoje školy a z hlavní 

vize mateřské školy. 

 

K hlavním cílům dlouhodobého plánu mateřské školy patří: 

9 zpracovat konkrétně formulovanou vizi školy, se kterou se pedagogové, rodiče a 

zřizovatel ztotožní, 

9 rozvoj podmínek ke vzdělávání – ekonomické zdroje, kulturnost a vybavenost prostředí, 

hygiena, 

9 preventivně předcházet problémům pomocí neustálé údržby budovy školy, 

9 zaměřit se na školu a její okolí z hlediska estetické výchovy,  

9 usilovat o získání dalších finančních prostředků pomocí nejrůznějších projektů a grantů, 

9 zvýšit objem prostředků získaných vlastní hospodářskou činností a od sponzorů, 

9 zvyšování kvalifikovanosti pedagogů, rozvoj pedagogických dovedností pedagogů a 

odborných znalostí pracovníků školy, využívání znalostí ze speciální pedagogiky, 

9 rozvoj podpůrné, poradenské a konzultační činnosti školy zákonným zástupcům, 

9 rozvoj týmové spolupráce a kolegiálních vztahů ve škole, 

9 rozvoj informačního systému a prezentace školy. 

 

Dlouhodobý plán školy v jednotlivých oblastech: 

Oblast řízení a správy: 

9 zpracovat jasnou a reálnou koncepci rozvoje školy, strategii pro její naplňování a 

průběžně ji vyhodnocovat (ve spolupráci se zřizovatelem, rodiči dětí, širší veřejností), 

vycházet ze zpětné vazby a na základě této vazby ji průběžně doplňovat,  

9 udržovat naplněnost tříd, zaměřit se na získávání dětí školy zlepšenou propagací práce 

školy, 

9 spolupracovat se zřizovatelem na kulturním životě a projektech obce,  

9 zlepšovat vybavení školy pro názornost a efektivitu výuky, aktualizovat učební pomůcky, 

doplňovat knihovny, modernizovat vybavení jednotlivých součástí školy, 

9 zdokonalovat řídící činnost, zvyšovat aktivní podíl pracovníků na řízení a zlepšování 

práce školy, 
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9 hodnotit a inovovat strategie a plány pro realizaci ŠVP, 

9 zajistit podíl pracovníků na strategickém řízení a vlastním hodnocení školy, delegovat 

výkonné kompetence na co nejnižší úrovně řízení, 

9 pravidelně vyhodnocovat personální rizika a přijímat opatření k jejich odstraňování, 

zejména v oblasti odborné kvalifikace pedagogů a věkové struktury, 

9 každý rok zpracovávat autoevaluaci – zpracovat jasný a srozumitelný systém 

autoevaluace,  

9 vytvořit ve škole vstřícný a respektující komunikační systém zahrnující pedagogy, děti, 

rodiče i veřejnost. 

 

 Oblast personální: 
9 zajistit plnou kvalifikovanost pedagogického týmu, 

9 podporovat aktivitu pedagogů v získávání a rozšiřování odborné kvalifikace, 

9 promyšleně a rovnoměrně delegovat jednotlivé úkoly na zaměstnance, podněcovat jejich 

rozvoj,  

9 vypracovaný kontrolní systém uplatňovat ve všech oblastech činnosti školy, hodnotit 

profesionalitu přístupu zaměstnanců k plnění pracovních povinností, přístup k potřebám 

rodičů a dětí, vzájemnou spolupráci pedagogů,  

9 v systému odměňování podporovat realizaci ŠVP, 

9 další vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřit na společné vzdělávání celého 

pedagogického týmu, dále se zaměřit na získávání oprávnění k výkonu specializovaných 

činností, 

9 provádět systematické hodnocení práce pedagogů, zajišťovat jim zpětnou vazbu o kvalitě 

jejich práce, plánovat jejich profesní rozvoj. 

 
 
Oblast vzdělávání: 
9 zajistit rovné příležitosti pro všechny děti se speciálními vzdělávacími potřebami, 

9 zaměřit se na podporu funkčních gramotností u dětí, zejména ve čtenářské, matematické, 

sociální, přírodovědné, informační gramotnosti, 

9 zajišťovat dětem účinnou individuální péči, spolupracovat se školskými poradenskými 

zařízeními, 

9 sledovat kvalitu práce pedagogických pracovníků a ovlivňovat její růst, uplatňovat ve 

výuce nové alternativní metody, smysluplně využívat a sledovat DVPP, zaměřovat 

samostudium pedagogů a vytvářet pro ně podmínky, 
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9 průběžně pracovat na inovacích školního vzdělávacího programu a na strategiích jeho 

rozvoje, na základě zkušeností pracovníků a požadavků rodičů, v závislosti na skladbě 

dětí, identifikovat a vyhodnocovat silné a slabé stránky školy, 

9 výchovu ke zdraví zaměřit na rozvoj zdravých stravovacích návyků, pohybových 

dovedností a tělesné zdatnosti dětí, v rámci prevence se zaměřit na prevenci rizikového 

chování dětí a žáků (užívání návykových látek, šikana apod.).  

9 individuální přístup k dětem chápat jako soustavné získávání informací o výsledcích 

každého dítěte, jejich vyhodnocování a volbu dalších postupů, ověřování jejich účinnosti, 

9 vytvořit srozumitelnou, zajímavou a reálnou vzdělávací nabídku, která bude věkově 

přiměřená.  

 

Oblast sociální: 

9 vytvářet ve škole přátelskou atmosféru a ovzduší spolupráce mezi dětmi, pracovníky 

školy a rodiči, 

9 vést děti k morálním hodnotám a pozitivnímu vztahu ke světu, k lidem a k přírodě 

rozvíjet environmentální výchovu, 

9 dbát na součinnost rodiny a školy, usilovat o soulad ve výchovném působení, 

prohloubení zájmu rodičů o dění ve škole, 

9 trvale posilovat pocit sounáležitosti se školou, 

9 zohledňovat vnější prostředí (sociální, regionální), 

9 odstraňovat sociální, zdravotní a bezpečnostní bariéry,  

9 spolupracovat i s dalšími partnery při vytváření vzdělávací nabídky, zejména zájmové 

činnosti, 

9 vytvářet systém efektivních opatření k prevenci všech forem rizikového chování. 

 

Oblast ekonomická: 

9 zlepšovat v rámci organizace materiálně technické podmínky všech pracovišť, 

9 získávat a zvyšovat kladný hospodářský výsledek školy z obecní dotace a využívat ho 

pro rozvojové programy školy nebo pro fond odměn pracovníků školy, 

9 spolupracovat se zřizovatelem při financování oprav budovy a zařízení školy, 

9 zlepšení hospodářského výsledku využíváním prostor školy pro jiné účely (pronájem, 

kurzy), 

9 efektivně hospodařit s finančními prostředky zřizovatele i s finančními prostředky města 

(dotace). 
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Oblast materiálně technická: 

9 každoročně určovat priority ve vybavování v souladu s hospodárným, účelným čerpáním 

rozpočtu, zkvalitňovat vybavení tříd, 

9 zajišťovat bezpečné prostředí pro vzdělávání a zdravý sociální, psychický i fyzický vývoj 

všech účastníků vzdělávání,  

9 vytvořit bezpečné prostředí pro reálnou bezpečnost fyzických osob, jeho účinnost pravidelně 

prověřovat,  

9 získávání sponzorů na konkrétní akce školy, zvýšit podíl dalších osob na financování 

školy,  

9 zaměřovat se na využívání nabízených možností, zejména EU fondů a projektů 

vyhlašovaných MŠMT, 

9 ve škole vytvářet pozitivní klima vlastním prostředím, čistotou, estetickou úpravou 

prostor školy i okolí. 

 

Oblast informačních systémů a kontaktů s veřejností: 

9 spolupráce s okolními školami, výměna zkušeností pedagogů, společné akce, 

9 vytvořit pravidla pro efektivní komunikaci s rodiči pro dosažení vyšší otevřenosti školy a 

maximální využití potenciálu rodičů pro chod školy,  

9 identifikovat možné partnery pro zajištění provozu školy, analyzovat jejich možnosti, 

konzultovat s nimi a využívat je v maximální možné míře,  

9 zajistit kvalitní a pestrou informovanost o vzdělávací nabídce školy, 

9 prezentace školy, vytváření image, 

9 stálá obnova a aktualizace internetových stránek školy, 

9 vysoká věcná i formální úroveň výstupů ze školy (výroční zprávy, informace v tisku, na 

internetu, informace v mediích), 

9 vytváření pozitivního obrazu o škole – prezentace školy, propagace v médiích, akce pro 

pedagogy, akce pro širokou veřejnost. 

 

7.4 Metody a formy vzdělávání 
Vzdělávací působení vychází z pedagogické diagnostiky – z pozorování a uvědomění si 

individuálních potřeb a zájmů dítěte, ze znalosti aktuálního stavu jeho vývoje, konkrétní životní 

a sociální situace, z pravidelného sledování jeho vývoje a vzdělávacích pokroků. 

 

Vzdělávání dětí v mateřské škole Klíček vychází z ústředního motta ŠVP „Hrajeme si celý rok, 

aneb kdo si hraje, nezlobí“.  
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Hra je v životě dítěte hlavní činností, což znamená, že právě jejím prostřednictvím se nejplněji a 

nejpřirozeněji rozvíjí první vztahy a svazky utvářející se jednoty osobnosti dítěte. 

Vychází z jeho možností, je pro ně přirozeně zvládnutelná, čímž podporuje jeho psychickou 

rovnováhu. Přináší mu klid, vyrovnanost, stvrzuje dosaženou úroveň, ověřuje schopnost něco 

rozhodnout, vyřešit a vykonat, potvrzuje jeho dovednosti a zkušenosti, jeho sociální vztahy a 

postavení mezi dospělými i vrstevníky. 

Hře věnují děti předškolního věku ze své mnohostranné aktivity nejvíce času. Dítě si hraje a 

poznává svět, dítě si hraje a nezlobí. Hra dítěti přináší radost a potěšení. 

    

Pedagogové mateřské školy si plně uvědomují význam dětské hry a její podstatu jakož hlavní 

činnost dítěte předškolního věku, která je účinným a nesčetnými generacemi prověřeným 

pomocníkem výchovy a vzdělání. A právě proto vychází náš vzdělávací program z ústředního 

motta a hry a herní činnosti jsou při vzdělávání preferovány. 

  

Vzdělávání dětí je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se během dne 

vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. 

Během vzdělávání je využíváno:   

9 prožitkové učení – založeno na principu možnosti vidět, slyšet, dotýkat se, prožívat, 

9 situační učení – vytváření a využívání situací, které poskytují dítěte srozumitelné 

praktické ukázky různých životních situací, 

9 sociální učení – založeno na principu nápodoby, utváření vztahů dítěte k jinému dítěti či 

dospělému, rozvoj sociálního cítění, utváření povědomí o sounáležitosti s nejbližším 

okolím, posilování vlastní identity a uvědomění si sociální role ve společenství, 

vytváření prosociálních postojů dítěte jako základ pro jeho budoucí zdravé sebevědomí a 

psychickou pohodu, 

9 kooperativní učení – podporuje dětskou zvídavost a potřebu objevovat, podněcuje 

radost dítěte z učení, jeho zájem poznávat nové, získávat zkušenosti a ovládat další 

dovednosti, 

9 didakticky řízená činnost – dochází k naplňování konkrétních vzdělávacích cílů formou 

záměrného a spontánního učení, 

9 komunitní (ranní, odpolední) kruh – stmelení kolektivu dětí, prostor pro vlastní 

vyjádření svých pocitů, názorů a nápadů, aktivní podíl dětí na plánování různých 

činností, spolupodílení se na stanovování pravidel třídy. 
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Nezastupitelnou roli během vzdělávání budou mít tyto hry a činnosti, které se mohou vzájemně 

prolínat, kombinovat a doplňovat: 

9 práce s kalendářem přírody – seznámit se s informacemi souvisejícími s časovou 

orientací (dny v týdnu, měsíc, roční období), počasí, různé přírodní jevy a úkazy ve 

všech ročních obdobích, 

9 hry a činnosti s ekologickým námětem – aktivity vycházející z plánu environmentální 

výchovy, který je přílohou ŠVP, 

9 řízené činnosti z oblasti rozvoje poznání, jazykových kompetencí a schopností 

předcházejících učení – rozvoj intelektu dítěte, řeč a jazykové dovednosti důležité pro 

přijímání, zpracování a reprodukci získaných informací a poznatků, předmatematické 

představy, předčtenářské dovednosti, poznávací schopnosti, city a vůle dětí, 

9 tematické vycházky – pozorovat změny v přírodě související se změnami ročních 

období, 

9 práce s knihou, encyklopedií, atlasy a dětskými časopisy – umět vyhledávat potřebné 

informace, seznámit děti se světem knih a literatury, rozvíjet zájem o psanou formu 

písma, budovat pozitivní vztah k literatuře, vést děti k tomu, aby se kniha stala součástí 

jejich života, prostřednictvím knihy rozvíjet řečové schopnosti, estetické cítění, tvořivost, 

upevňovat správné návyky zacházení s knihou, 

9 pohybové hry a činnosti – rozvoj pohybových dovedností dětí, obratnost a uvědomění 

si vlastního těla, prohlubování poznatků o zdraví, lidském těle, o zdravém životním stylu 

a hygieně, respektovat individuální pohybové možnosti každého dítěte, zařazovat 

zdravotní cviky zaměřené na správné držení těla, dýchání a koordinaci pohybu, 

9 relaxační hry – učit děti relaxovat, odpočívat, nácvik správného dýchání, Snoezelen 

9 počítačová programy a naučné programy (Chytré dítě, Naslouchej a hrej, Dětský 

koutek – především pro individuální práci s dětmi, Méďa, práce na interaktivní tabuli, 

aj.), 

9 hudební hry a činnosti – rozvoj základních dovedností z oblasti hudby, umění a kultury, 

nabídka pěveckých, hudebně pohybových, relaxačních i rytmizačních činností, 

9 výtvarné hry a činnosti – seznámení se se základními výtvarnými technikami, 

s vlastnostmi výtvarného i grafického materiálu, rozvoj tvořivosti, fantazie a vlastního 

výtvarného projevu dětí, upevňování technických dovedností při zacházení s výtvarným 

materiálem, včetně rozvoje sebeobsluhy, součástí je rozvoj grafomotorické zručnosti, 

9 smyslové didaktické hry, kompenzační a reedukační cvičení – rozvoj zrakového a 

sluchového vnímání, hmatu, čichu i chuti, prostorová orientace, 

9 manipulační hry se stavebnicemi, mozaiky a různé drobné hračky – význam 
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relaxační, rozvíjí vizuomotorickou koordinaci, jemnou motoriku, fantazii a tvořivost dětí, 

9 netradiční terapeutické techniky a sezónní hry – plavání, výjezdové lyžování, jízda na 

koni, zooterapie, návštěvy sauny. 

 

Pedagog mateřské školy vede vzdělávání tak, aby: 

9 se děti cítily v pohodě po stránce fyzické, psychické i sociální, 

9 se děti rozvíjely v souladu se svými schopnostmi a možnostmi a byl podněcován jejich 

individuální rozvoj, 

9 děti měly dostatek podnětů k učení a radost z něho, 

9 bylo posilováno sebevědomí dětí, jejich důvěra ve vlastní schopnosti a dovednosti, 

9 děti měly možnost utvářet a rozvíjet vzájemné vztahy a cítit se ve skupině bezpečně, 

9 byl dostatečně podporován a stimulován rozvoj jejich jazyka a řeči, 

9 se děti seznamovaly se vším, co je pro jejich život a každodenní činnosti důležité, 

9 děti mohly pochopit, že mohou prostřednictvím vlastní iniciativy a aktivity ovlivňovat 

své okolí, 

9 děti uměly přijmout pomoc a podporu, kterou v dané situaci potřebují, 

9 děti uměly respektovat a řídit se pravidly důležitými pro jejich vlastní bezpečnost. 

 

7.5 Zajištění vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími 

potřebami 
Do mateřské školy jsou přijímány pouze děti se speciálními vzdělávacími potřebami různého 

typu a stupně, a to na základě doporučení školského poradenského zařízení, který stanoví rozsah 

poskytování podpůrných opatření. 

 

Pedagogičtí pracovníci splňují odbornou kvalifikaci danou zákonem č. 563/2004 Sb., zákon o 

pedagogických pracovnících, v aktuálním znění. Ve třídě působí souběžně dva pedagogové se 

speciálně pedagogickým vzděláním spolu s asistentem pedagoga. 

 

Speciálně pedagogická péče je prováděna denně, a to buď v rámci individuální práce 

s konkrétním dítětem, nebo v rámci skupinových her a činností na třídě v průběhu dne. 

 

Edukačně hodnotící profily 

U dětí s poruchou autistického spektra se při nástupu do mateřské školy vypracovává edukačně 

– hodnotící profil (dále jen EHP), který je zaměřený na oblasti, které jsou pro dítě s autismem 
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stěžejní. EHP vypracovává pedagog ve spolupráci se zákonnými zástupci dítěte. EHP se poté 2x 

ročně aktualizuje a vyhodnocuje. Vypracování EHP je podkladem pro individuální práci s dětmi. 

 

Diagnostický záznam 

U ostatních dětí se při nástupu do mateřské školy vypracovává diagnostický záznam (dále jen 

DZ), který je zaměřený na jednotlivé oblasti rozvoje dětské osobnosti. Tento DZ zpracovává 

pedagog na začátku školního roku, nejpozději do 30. září. DZ je podkladem pro individuální 

práci s dětmi. Vyhodnocován je 2x ročně (leden, červen). 

 

Edukačně hodnotící profil a diagnostický záznam jsou konzultovány se zákonnými zástupci.  

 

Oba dokumenty jsou součástí portfolia dítěte a pedagog s nimi pracuje po celou dobu docházky 

dítěte do mateřské školy. Na konci školního roku jsou vyhodnoceny dle jednotlivých 

vzdělávacích oblastí spolu s aktuální diagnostikou. Hodnocení tvoří součást portfolia dítěte. 

 

EHP a DZ jsou otevřenými dokumenty, se kterými pedagog po celý školní rok pracuje, průběžně 

je doplňuje a vyhodnocuje. Do těchto dokumentů mohou nahlížet pouze zodpovědné osoby – 

pedagogové, zákonní zástupci, pracovníci školského poradenského centra, popř. jiné osoby se 

souhlasem zákonného zástupce. 

 

7.6 Zajištění průběhu vzdělávání dětí od dvou do tří let 

Do mateřské školy jsou dvouleté děti přijímány výjimečně, a to pouze na doporučení školského 

poradenského zařízení. 

Mateřská škola a třídy jsou vybaveny dostatečným množstvím pomůcek a hraček, které jsou pro 

dvouleté děti vyhovující, podnětné a bezpečné. 

Ve věkově heterogenních třídách je zajištěno znepřístupnění bezpečnost ohrožujících předmětů, 

jsou stanoveny jasná a srozumitelná pravidla pro používání a ukládání hraček a pomůcek. 

Prostředí třídy je upraveno tak, aby poskytovalo dětem dostatečný prostor pro volný pohyb a hru 

dětí, umožňovalo variabilitu uspořádání prostoru a zabezpečovalo možnost naplnění potřebu 

pružného odpočinku.  

Ve třídách je zajištěno zázemí pro hygienu dítěte (nočníky, možnost přebalení dítěte). 

Šatna je vybavena dostatečným prostorem pro náhradní oblečení a hygienické potřeby. 

 

Je zajištěn vyhovující denní režim, který respektuje potřeby dětí (zejména pravidelnost, dostatek 
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času a prostoru pro realizace činností, úprava času stravování, prostor pro odpočinek a relaxaci). 

Rodiče mají možnost využít adaptačního programu, který škola poskytuje. Adaptační program je 

přizpůsoben individuálně dle potřeb jednotlivých dětí. 

Dětem je umožněno využívat specifické pomůcky pro zajištění pocitu bezpečí a jistoty (láhev 

s dudlíkem, vlastní hrneček, plyšová hračka, polštářek, apod.). 

Vzdělávací činnosti jsou realizovány v menších skupinkách dětí či individuálně, vždy 

s přihlédnutím k individuálním potřebám dětí a jejich vlastní volbě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Školní vzdělávací program – Klíček 

38 
 

 

8  Vzdělávací obsah 

 
Čtyři roční doby známe, 

o nich si teď povídáme. 

Kdy nám mrazem mrznou uši, 

kdy zas venku nejvíc prší, 

kdy sluníčko hřeje, svítí 

a kdy roste jarní kvítí. 

                             

8.1 Charakteristika vzdělávacího obsahu  
ŠVP je zpracován jako ucelená vzdělávací nabídka MŠ jako celku. Představuje sjednocující 

vzdělávací nabídku školy, kterou učitelky jednotlivých tříd dotvářejí a rozvíjejí ve svých TVP 

s ohledem na konkrétní skupinu dětí. 

Učitelky respektují individuální potřeby jednotlivých dětí, jejich věkové zvláštnosti, sociální 

zkušenosti, zdravotní postižení i celkovou úroveň rozvoje. 

 

Jednotlivé integrované bloky jsou vlastně roční období jaro, léto, podzim, zima, která se 

přirozeně každý rok opakují. Tématika bloků se během roku nejen prolíná, ale může se 

v různých obměnách i opakovat, aby dětem byla poskytnuta příležitost pojmout téma osobitým 

způsobem, vidět je v nových souvislostech, a tím i lépe pochopit. 

 

Obdobně je přistupováno také ke vzdělávacím cílům a klíčovým kompetencemi, které rovněž 

prolínají celým vzdělávacím procesem. Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou 

pro vzdělávání dětí společné. Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je třeba 

jejich naplňování přizpůsobovat tak, aby maximálně vyhovovalo dětem, jejich potřebám a 

možnostem. 

 

Vzdělávací program má zakomponován obsah pěti integračních oblastí, které reflektují vývoj 

dítěte, jeho přirozený život, zrání i učení. 

Zpracovaný materiál odpovídá základním požadavkům pro výchovu a vzdělávání dětí 

předškolního věku a je sestaven tak, aby respektoval hlavní cíle předškolního vzdělávání. 
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Hlavní cíle předškolního vzdělávání: 

9 rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení, 

9 osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost, 

9 získání osobní samostatnosti, schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost 

působící na své okolí. 
 

8.2 Časový plán 

Jednotlivé integrované bloky jsou obsahově zaměřeny na roční období, takže učitelky s nimi ve 

svých TVP budou pracovat po dobu daného ročního období. Každý IB tak bude plánovat 

přibližně na tři měsíce. 
 
Jednotlivé IB nabízejí učitelce témata, z nichž si každá třída může vybrat a zvolit svůj časový 

rozsah. To znamená, že časový plán je volně přizpůsobitelný. Poskytuje učitelce volnost témata 

v třídním vzdělávacím programu (dále jen TVP) měnit, doplňovat a rozvíjet podle vývoje situace 

na třídě. Podle jejich náročnosti, zájmu a potřeby dětí se může i časový prostor v TVP měnit, 

témata mohou být nahrazovány či doplňovány jinými tématy (musí být zaznamenáno v TVP). 

 

8.3 Integrované bloky 

Vzdělávací obsah tvoří čtyři integrované bloky:  

 

I.      Podzim, ten má každý rád, je s ním v Klíčku kamarád 

II.    Zimu, tu má každý rád, je s ním v Klíčku kamarád 

III.   Jaro, to má každý rád, je s ním v Klíčku kamarád 

IV.   Léto, to má každý rád, je s ním v Klíčku kamarád 
 
  

 

 

 

 

 

 



Školní vzdělávací program – Klíček 

40 
 

 

8.3.1   I. Podzim, ten má každý rád, je s ním v Klíčku kamarád 

Charakteristika integrovaného bloku: 

9 Uvítání dětí a postupná adaptace na prostředí třídy, režim, pravidla. 

9 Začlenění nových dětí do kolektivu, seznámení s kamarády, paní učitelkou, s personálem, 

s prostorami MŠ. 

9 Vytvoření vstřícné, přátelské a bezpečné atmosféry ve třídě. 

9 Základní zmapování osobnosti každého dítěte (co již zná, umí, co nového se naučilo přes 

prázdniny, atd.). 

9 Seznámení se se základními charakteristikami podzimu, jeho atributy.  

9 Pozorování změn v přírodě a počasí během podzimu. 

9 Přiblížení podzimu jako období sklizně – poznat některé druhy zeleniny a ovoce, způsob 

jejich růstu, sběru, zpracování, význam pro naše zdraví. 

9 Seznámení se s některými zvířaty a ptáky volně žijících v přírodě a jejich způsobem 

života na podzim. 

9 Přiblížení vhodných postojů k přírodě, možnosti její ochrany a péče o ni. 

 

Cíl:  
9 Podporovat a rozvíjet schopnosti pro vnímání světa kolem sebe, vytváření vztahů, 

rozvinutí smysluplné komunikace. 

9 Při učení využívat všech smyslů, upřednostňovat učení zážitkem, osobní zkušeností. 

9 Přiblížit dětem základní charakteristiky podzimu. 

9 Upevnit v dětech zásady péče o své zdraví. 

 
Témata: 

 Veselá je naše školka, to ví každý kluk i holka 

 Ve školce se máme rádi, umíme být kamarádi 

 Na zahrádce, na poli, hlínou nám to zavoní 

 Venku fouká, podzim je tu, chystají se draci k letu 

 Ovoce a zelenina – vyhne se nám každá rýma! 

 Podzim míchá barvičky pro kluky i holčičky 
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 Strašidel se nebojíme, jsou jen „jako“, dobře víme  

 Na zimu si zvířátka hledají svá doupátka 

Záměry:  
9 Podporovat pohodu dětí a jejich psychickou stabilitu.  

9 Seznamovat s prostředím školy, s kamarády, s novou paní učitelkou, s dalšími 

zaměstnanci školy.  

9 Spoluvytvořit pravidla bezkonfliktního soužití ve třídě i mimo ni. Postupné chápání 

těchto pravidel.  

9 Dodržovat základní bezpečnostní pravidla v MŠ, při pobytu na školní zahradě, při pobytu 

venku, při cestě v dopravním prostředku atd.  

9 Rozvíjet poznávací schopnosti a citová vyjádření.  

9 Rozvíjet řečové, jazykové a komunikativní schopnosti a dovednosti dětí.  

9 Rozvíjet paměť, pozornost, představivost a fantazii.  

9 Kultivovat estetické a mravní vnímání. 

9 Rozvíjet smyslové vnímání (zrak, hmat, čich, chuť, sluch). 

9 Procvičovat základní pohybové a pracovní dovednosti. 

9 Rozšiřovat vědomosti o podzimní přírodě. 

9 Získávat poznatky o přírodním rytmu, o změnách v přírodě na podzim.  

9 Přiblížit způsob života některých zvířat na podzim. 

9 Seznámit děti s některými plodinami sklízejícími se na podzim. 

9 Citlivě děti uvést do fantazijního světa strašidel a bubáků, rozvíjet jejich představivost. 

Pojem strach, dobro a zlo. 

9 Poznávat ovoce a zeleninu, význam vitamínů pro zdraví člověka, vytvoření zdravých 

návyků, vést děti k aktivnímu postojí v péči o své zdraví. 

9 Učit se vhodnému chování v přírodě, rozvíjet pozitivní vztah k ní (ochrana životního 

prostředí). 

 

Klíčové kompetence: 

Kompetence k učení: 

9 Chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí.  

9 Poznává, že se může mnohému naučit.  

9 Raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo.  

9 Získané zkušenosti uplatňuje v praktických situacích a využívá je při dalším učení. 
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Kompetence k řešení problémů: 

9 Řeší problémy, na které stačí: známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na 

základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého. 

 

Komunikativní kompetence: 

9 Domlouvá se mimoslovně i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i 

funkci. 

9 Využívá smysluplně náhradní komunikační systém (obrázkový režim, komunikační 

knihu, větný proužek…). 

 

Sociální a personální kompetence: 

9 Uvědomuje si svébytnost své osoby (pojem já, spojení se jménem, hranice svého těla). 

9 Přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti, dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla. 

 

Činnostní a občanské kompetence: 

9 Je vnímavé a citlivé k druhým. 

9 Dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na 

zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské). 

 

Konkretizované výstupy integrovaného bloku: 

Dítě a jeho tělo (oblast biologická): 

9 vyrovnávat svalové dysbalance v běžném pohybu, 

9 zvládat nižší překážky, zvládat různé druhy lezení, 

9 pohybovat se bezpečně ve skupině dětí, 

9 přizpůsobit či provést jednoduchý pohyb podle vzoru či pokynů, 

9 pracovat se stavebnicemi, skládankami (stavět z kostek, navlékat korálky, skládat 

mozaiky,…), 

9 zvládat výtvarné činnosti, provádět jednoduché úkony s výtvarnými pomůckami a 

materiály (tužka, pastel, štětec, nůžky, papír, textil, modelovací hmota, keramická hlína), 

9  pečovat o osobní hygienu, samostatně zvládat pravidelné běžné denní úkony (používat 

toaletní papír, mýt si a utírat ruce, umět používat kapesník), 

9 chovat se přiměřeně a bezpečně ve známém prostředí (škola, hřiště, veřejnost, příroda). 

 

Dítě a jeho psychika (oblast psychologická): 

9 chápat většinu běžně užívaných slov, 
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9 dokázat vyjádřit souhlas/nesouhlas, libost/nelibost, 

9 mít přiměřenou slovní zásobu, 

9 umět pojmenovat většinu toho, co dítě obklopuje, 

9 správně vyslovovat naučené hlásky, mluvit ve větách většinou gramaticky správně, 

9 používat neverbální komunikaci (gesto, mimiku), 

9 využívat smysluplně náhradní komunikační systém (obrázkový režim, komunikační 

knihu, větný proužek), 

9 rozlišit některé jednoduché obrazné symboly, piktogramy a značky, umět je používat (číst 

piktogramy, pochopit obrázkové čtení), 

9 rozlišit zvuky běžných předmětů a situací (dveře, kroky, vítr, déšť…) známé melodie, 

napodobit rytmus, zapamatovat si různé zvuky zvířat,  

9 rozpoznat odlišnosti v detailech (např. vyhledat a doplnit chybějící části v obrázku, 

jednotlivé části složit v celek, dokreslit chybějící části na obrázku, složit puzzle, hrát 

pexeso, domino, loto, nalézt cestu v jednoduchém labyrintu, 

9 dodržovat pravidla konverzace a společenského kontaktu – řečovou kázeň (naslouchat 

druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, dokázat 

zformulovat otázku, samostatně a smysluplně odpovědět na otázku, umět komentovat 

zážitky a aktivity, posuzovat slyšené, předat vzkaz), 

9 zaregistrovat změny ve svém okolí (všimnout si a rozpoznat, co se změnilo - ve třídě, na 

kamarádovi, na obrázku), 

9 dokončit hru i rozdělanou činnost (neodbíhat od ní), 

9 uposlechnout pokynu dospělého a řídit se jím, 

9 tvořivě využívat přírodní i ostatní materiály při pracovních a výtvarných činnostech, 

9 experimentovat s materiály, poznávat a využívat výrazové možnosti (vytvářet různé 

plošné a prostorové útvary, mísit barvy, zkoumat odlišné účinky suchých a vlhkých 

podkladů), 

9 rozlišovat roční období i jejich typické znaky, 

9 samostatně se rozhodnout v některých činnostech, 

9 přijímat pobyt v MŠ jako běžnou součást života (vědět, že rodiče chodí do práce, dítě do 

MŠ), 

9 respektovat a přijímat přirozenou autoritu dospělých (učitele), 

9 nebát se požádat o pomoc, radu, 

9 uvědomovat si, že fungování skupiny je postaveno na pravidlech soužití, podílet se na 

nich a respektovat je, 
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9 reagovat přiměřeně dané situaci (odmítat agresi, přijímat vzor společenského chování, 

umět se podřídit). 

 

Dítě a ten druhý (oblast sociální): 

9 navazovat kontakty s dospělým (učitelem), s důvěrou se na něj obracet o pomoc, o radu, 

9 aktivně komunikovat s druhými dětmi bez vážnějších problémů, 

9 spolupracovat při hrách a aktivitách nejrůznějšího zaměření, umět být partnerem, 

9 využívat plnohodnotně neverbální komunikaci jako podporu pro vyjádření svých postojů 

a pocitů, 

9 všímat si, co si druhý přeje či potřebuje (dělit se s druhým o hračky, počkat, vystřídat 

se…). 

 

Dítě a společnost (oblast sociokulturní): 

9 umět ve styku s dětmi i dospělými pozdravit, poprosit, požádat, poděkovat, rozloučit se, 

vyslechnout sdělení, střídat se v komunikaci, 

9 dodržovat společně dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití v MŠ a na 

veřejnosti, 

9 navazovat s dětmi vztahy, mít ve skupině své kamarády, udržovat a rozvíjet s nimi 

přátelství, cítit se plnohodnotným členem skupiny. 

 

Dítě a svět (oblast environmentální): 

9 orientovat se ve školním prostředí, vyznat se v blízkém okolí (co se v blízkosti MŠ 

nachází), 

9 vědět, že se stále něco děje, že všechno kolem plyne, vyvíjí se a proměňuje, běžné 

proměnlivé okolnosti v MŠ vnímat jako samozřejmé a přirozeně se tomuto dění 

přizpůsobovat, 

9 znát, co je škodlivé a nebezpečné (různé nástrahy a rizika ve spojení s přírodou) i 

neovlivnitelné – vítr, déšť, záplavy, teplo, sucho, mrazy, co může ohrožovat zdravé 

životní prostředí. 
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8.3.2  II. Zimu, tu má každý rád, je s ní v Klíčku kamarád 

Charakteristika integrovaného bloku: 

9 Příprava dětí na Advent, přivítání Mikuláše a oslava Vánoc. 

9 Přiblížení tradic dětem, navození sváteční atmosféry, pohody, porozumění a lásky. 

9 Výzdoba třídy, výroba vánočních ozdob, dárečků, pečení cukroví, mikulášská nadílka, 

posezení u stromečku. 

9 Příprava na Karneval, zábavné, tvořivé, hudební a pohybové činnosti. 

9 Pozorování změn v přírodě a počasí v zimním období. 

9 Seznamování se životem zvířat a ptáků v zimě. 

9 Poznávání zimních sportů, využití příznivých sněhových podmínek ke hraní se sněhem a 

na sněhu, pozorování a objevování vlastností sněhu - experimenty.  

9 Osvojování si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí a osobní 

pohody. 

 

Cíl:  
9 Posilovat pozitivní vztah k tradicím a zvykům spojených s vánočním obdobím. 

9 Radostně prožívat období příprav na sváteční dny, podílet se na nich.  

9 Uvědomit si základní znaky typické pro zimní období. 

9 Vzbudit u dětí zájem o zimní přírodu (krmení ptactva, zvířat v lese,...). 

9 Osvojit si dovednosti k podpoře zdraví – vědět, jak se v zimě oblékáme, dodržovat 

pravidla bezpečného chování v zimním období. 

 
Témata: 

 Mikuláše pozdravíme a čertů se nebojíme 

 A máme tu zas ten vánoční čas 

 Tři králové jdou pěkně za sebou 

 Přišla zima celá bílá, komu by se nelíbila 

 Na sněhu i na ledě, hrajeme si vesele 

 Jak se mají zvířátka, když zima klepe na vrátka? 

 Sypeme ptáčkům zrníčka, odmění nás písnička 

 Když jsme zdraví, všechno nás baví 

 Tajuplný dům - Planetárium 
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 Kouzelnými vrátky vstupme do pohádky 

 Dnes je velký bál, máme Karneval            

 

Záměry:  
9 Seznamovat se s lidovými tradicemi, zvyky a svátky.  

9 Rozvíjet kulturně-estetické dovednosti, výtvarné, hudební a dramatické. 

9 Vést děti k vykonávání jednoduchých činností při spoluvytváření estetického prostředí.  

9 Umožňovat dětem poznávat sám sebe, posilovat sebedůvěru, samostatnost a 

sebeovládání. Seznamovat děti se světem lidí, kultury a umění 

9 Získávat příležitosti k rozvoji vlastní kreativity, vnímání.  

9 Naladit děti na oslavu karnevalu, vést je k tvořivé sebeprezentaci (výtvarné, hudební, 

taneční, dramatické). 

Rozvíjet schopnost vytvářet citové vztahy, podporovat chápání a dodržování pravidel. 

Rozvíjet základní kulturně-společenské postoje a vytvářet povědomí o mezilidských 

morálních hodnotách – jak se chovat při slavnostech. 

9 Seznámit děti s atributy zimy, základními charakteristikami tohoto období 

9 Vytvořit si představu o zimní přírodě a jejím vegetativním klidu. 

9 Osvojovat si základní poznatky o prostředí, v němž dítě žije. 

9 Seznámit děti s některými typicky zimními hrami a sporty 

9 Rozvíjet pohybové schopností dětí při pobytu venku.  

9 Rozvíjet užívání všech smyslů. 

9 Umožňovat dětem získávat poznatky o lidském těle, péči o zdraví.  

9 Vytvářet zdravé životní postoje, posilovat vzájemné vztahy, vytvářet pohodu a příjemné 

prostředí.  

9 Seznámit děti vhodnou formou s pojmem Planetárium, Vesmír 

9 Podněcovat dětskou fantazii a všestranný rozvoj prostřednictvím pohádky. 

9 Chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, i přesto, že je každý jiný. 

 

Klíčové kompetence: 

Kompetence k učení: 

9 Získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení. 
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Kompetence k řešení problémů: 

9 Problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti, postupuje cestou pokusu a omylu, 

experimentuje, spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací, hledá různé možnosti 

a varianty (má vlastní, originální nápady), využívá při tom dosavadních zkušeností, 

fantazii a představivost. 

9 Rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou, 

dokáže mezi nimi volit. 

 

Komunikativní kompetence: 

9 Ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své 

myšlenky, sdělení otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede 

smysluplný dialog. 

9 Dokáže vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky 

           (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.). 

9 Používá náhradní komunikační systém (obrázkový režim, komunikační knihu, větný 

proužek…). 

 

Sociální a personální kompetence: 

9 Uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky. 

9 Napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém 

okolí.   

 

Činnostní a občanské kompetence: 

9 Zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje, je otevřené aktuálnímu dění. 

9 Dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na 

zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské). 

 

Konkretizované výstupy integrovaného bloku: 

Dítě a jeho tělo (oblast biologická): 

9 postavit se zpříma a udržet správné držení těla po dobu vnější kontroly,  

9 pohybovat se v různém přírodním terénu (v lese, na sněhu, v písku), 

9 zdolávat obratně přiměřené překážky, 

9 upřednostňovat užívání pravé či levé ruky při kreslení i v jiných činnostech, kde se 

preference ruky uplatňuje, 

9 umět zacházet s jednoduchými rytmickými a hudebními nástroji, 
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9 samostatně se oblékat, svlékat, obouvat, zapnout knoflíky, zipy, zavázat tkaničky, zvládat 

osobní hygienu, 

9 postarat se o své osobní věci, hračky a pomůcky, zvládat drobné úklidové práce, 

9 pojmenovat viditelné části těla (základní) včetně některých dílčích částí (rameno, koleno, 

loket, zápěstí) a některé vnitřní orgány (srdce, plíce, mozek, žaludek), 

9 znát a dodržovat základní pravidla chování na chodníku a na ulici (dávat pozor při 

přecházení – přechody, rozumět světelné signalizaci – semafor). 

 

Dítě a jeho psychika (oblast psychologická): 

9 chápat většinu běžně užívaných slov, 

9 mít přiměřenou slovní zásobu, 

9 umět pojmenovat většinu toho, co dítě obklopuje, 

9 správně vyslovovat naučené hlásky, mluvit ve větách většinou gramaticky správně, 

9 používat neverbální komunikaci (gesto, mimiku), 

9 používat náhradní komunikační systém (obrázkový režim, komunikační knihu, větný 

proužek), 

9 rozlišit některé jednoduché obrazné symboly, piktogramy a značky, umět je používat 

(číst piktogramy, pochopit obrázkové čtení), 

9 rozlišit zvuky běžných předmětů a situací (dveře, kroky, vítr, déšť…) známé melodie, 

napodobit rytmus, zapamatovat si různé zvuky zvířat,  

9 rozpoznat odlišnosti v detailech (např. vyhledat a doplnit chybějící části v obrázku, 

jednotlivé části složit v celek, dokreslit chybějící části na obrázku, složit puzzle, hrát 

pexeso, domino, loto, nalézt cestu v jednoduchém labyrintu), 

9 soustředěně poslouchat pohádku, hudební skladbu, divadelní hru (sledované následně 

reprodukovat), nenechat se vyrušit, neodbíhat od činnosti, pracovat v klidu, 

9 využívat tvůrčí a výtvarné techniky k výzdobě prostředí, 

9 záměrně si zapamatovat co prožily, viděly, slyšely (zážitky z výletu, oslav, básničky, 

písničky) a po přiměřené době to reprodukovat, 

9 vyprávět příběh s vizuální či akustickou oporou (podle obrázků, pomocí otázek atd.), 

9 vytvořit jednoduchý model, stavbu, provést obměnu, tvořit dle vlastní představy (stavba 

z kostek), 

9 orientovat se v řadě (první, poslední, uprostřed), 

9 orientovat se v prostoru podle slovních pokynů, 

9 rozumět a používat základní pojmy označující velikost (malý - velký, dlouhý - krátký, 

malý – větší - největší, vysoký - nízký, stejný atd.), 
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9 porovnat a uspořádat předměty dle stanoveného pravidla (od nejmenšího k největšímu, 

poznat, co do skupiny nepatří), třídit předměty minimálně dle jednoho kritéria (barva, 

velikost, tvar aj.), 

9 chápat jednoduché vztahy a souvislosti, řešit jednoduché problémy a situace, 

9 verbalizovat myšlenkové pochody, přemýšlet nahlas, (popsat např. jak staví stavbu, jak 

skládá puzzle), 

9 přicházet s vlastními nápady, 

9 přijímat pokyny, plnit činnosti podle instrukcí, 

9 zapojovat se do činností, komunikovat a kooperovat s dětmi i se známými dospělými, 

odmítnout neznámé dospělé, 

9 přiměřeně reagovat ve známých situacích, umět se zklidnit, ovládnout se, potlačit projev 

agrese, odložit splnění osobních přání na pozdější dobu. 

       

Dítě a ten druhý (oblast sociální): 

9 spolupracovat s dospělým, respektovat ho, komunikovat s ním vhodným způsobem (s 

ohledem na situaci a podmínky), 

9 chápat a respektovat názory jiného dítěte, domlouvat se, vyjednávat, dohodnout se na 

kompromisu, 

9 bránit se projevům násilí jiného dítěte (nenechat si ubližovat, nenechat se šidit, ohradit se 

proti tomu), 

9 k mladšímu, slabšímu či postiženému dítěti se chovat citlivě a ohleduplně (neposmívat se 

mu, pomáhat mu, chránit ho), 

9 využívat neverbální komunikaci (úsměv, gesta, řeč těla, apod.). 

 

Dítě a společnost (oblast sociokulturní): 

9 chápat podstatu hry a její pravidla, dodržovat pravidla her a jiných činností, hrát 

spravedlivě, nepodvádět, umět i prohrávat, 

9 zacházet šetrně s vlastními a cizími pomůckami, hračkami, knížkami i věcmi denní 

potřeby, 

9 orientovat se v rolích a pravidlech různých společenských skupin a umět jim přizpůsobit 

své chování (rodina, třída, mateřská škola, herní skupina apod.). 

 

Dítě a svět (oblast environmentální): 

9 zvládat běžné činnosti, požadavky i jednoduché praktické situace, které se v MŠ opakují, 

9 rozumět běžným okolnostem a dějům, jevům i situacím, s nimiž se běžně setkává, 
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9 mít poznatky o zvycích a tradicích, svátcích a oslavách, 

9 zajímat se, co se v okolí děje, všímat si dění změn ve svém okolí, proměny komentovat, 

přizpůsobit oblečení (rozlišit pocit chladu a tepla, chování), 

9 uvědomovat si, že člověk a příroda se navzájem ovlivňují, že každý může svým 

chováním působit na životní prostředí (podporovat či narušovat zdraví, přírodní prostředí 

i společenskou pohodu). 
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8.3.3  III. Jaro, to má každý rád, je s ním v Klíčku kamarád 

Charakteristika integrovaného bloku: 

9 Získávání poznatků o jarní přírodě, o některých jarních květinách, domácích a 

hospodářských zvířatech a jejich mláďatech.  

9 Pozorování změn počasí, okolní přírody. 

9 Přiblížení lidových tradic – oslava Velikonoc, pálení čarodějnic  

9 Ochrana přírody, zjišťování, jak se můžeme o „zdravé“ prostředí zasloužit i my (Den 

Země, Přírodníček – třídění odpadů).  

9 Podporování citových vztahů k matce i ostatním členům rodiny, rozvíjení sounáležitosti s 

rodinou – co je to rodina, domov, podílení se na přípravách ke Dni matek.  

9 Seznamování s různorodým povoláním, prací rodičů.  

9 Seznamování s různými druhy dopravních prostředků, se způsoby a místem jejich 

pohybu a se základními pravidly bezpečného chování.  

9 Vytváření pozitivního vztahu ke knize, k umění, hudbě. Seznamování se světem pohádek 

a příběhů.  

Cíl:  
9 Uvědomování si změn, které s sebou přináší jaro. 

9 Rozvíjet pocit sounáležitosti s živou i neživou přírodou a schopnost vážit si života ve 

všech jeho formách.  

9 Podporovat a rozvíjet vztahové cítění v rámci rodiny. 

9 Radostně prožívat období Velikonočních svátků, oslavy Dne Matek.  

9 Mít povědomí o významu lidské práce. 

9 Rozvoj představivosti a tvořivosti s využitím knihy. 

Témata: 

 Přišlo jaro mezi nás, přineslo nám plno krás 

 Když sluníčko svítí, roste venku kvítí 

 Všechna zvířátka mívají svá mláďátka  

 Poslouchejme chviličku, jak ptáček zpívá písničku  

 Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný… 

 Maminkám dnes jdeme přát, dáreček jim z lásky dát 

 Kde bydlíme, všichni víme 
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 Víme, kdo to je, kdo tu pracuje 

 Jede, letí, pluje, copak asi to je? 

 Za listem list - můžeme v knížkách číst 

 Čarodějné umění – to jsou čáry, kouzlení 

 

Záměry:  
9 Uvědomit si příchod jara, seznámit se s jeho základními znaky. 

9 Pozorovat probouzející se přírodu, vnímat její krásu, změny spojené s jarem. 

9 Poznat a pojmenovat některé jarní květiny a keře. 

9 Zvládat péči o pokojové rostliny, seznámit se s nadzemní a podzemní částí rostliny. 

9 Seznámit se s některými druhy mláďat domácích zvířat, pěstovat lásku ke všemu živému. 

9 Seznámit se s životem stěhovavých ptáků, znát základní znaky ptáků, způsob jejich 

života. 

9 Maminka jako významná role v rodině, oslava jejího svátku.  

9 Osvojit si lidové zvyky, prožívat tradice Velikonoc a pálení čarodějnic. 

9 Rozvíjet zručnost, tvořivost a práci s výtvarným materiálem při výrobě velikonoční 

výzdoby.  

9 Uvědomit si význam ochrany přírody, vést k odpovědnému způsobu života.  

9 Osvojovat poznatky o světě o kulturním i technickém prostředí, ekologické aktivity. 

9 Uvědomit si význam rodiny, že každý někam patří, má svůj domov, poznávat sebe sama 

v kontextu rodiny. 

9 Rozvíjet schopnosti, které vytvářejí citové vztahy a umožňují city plně prožívat. 

9 Osvojovat si poznatky o životě a činnostech člověka, o práci lidí, vážit si ji.  

9 Seznámit se s některými konkrétními profesemi, náplní jejich práce. 

9 Uvést děti do tématu dopravní výchovy, základních pravidel bezpečnosti, seznámit děti 

s některými dopravními prostředky. 

9 Rozvíjet chápání prostorových pojmů, částečně se orientovat v čase. 

9 Pěstovat v dětech kladný vztah ke knihám, čerpat z nich zábavu i poučení.  

9 Pomocí příběhů a pohádek upevňovat v dětech kladné (morální i volní) vlastnosti. 

9 Seznámit děti s lidovým zvykem, svátkem „pálení čarodějnic“ 

9 Vzbuzovat v dětech zájem o kulturu- divadlo, dramatizaci, koncerty, výstavy. 

9 Rozvíjet hudebně pohybové cítění dětí, podněcovat radost z pohybu.  
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Klíčové kompetence: 

Kompetence k učení: 

9 Soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá  

při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů. 

9 Učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si 

pamatuje, při zadané práci dokončí, co započalo, dovede postupovat podle instrukcí a        

pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům.           

        

Kompetence k řešení problémů: 

9 Při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických i 

empirických postupů, pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a 

využívá je v dalších situacích. 

9 Nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen úspěch, ale také za snahu. 

 

Komunikativní kompetence: 

9 Ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní. 

9 Průběžně rozšiřuje slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím. 

9 Používá náhradní komunikační systém (obrázkový režim, komunikační knihu, větný 

proužek…). 

 

Sociální a personální kompetence: 

9 Samostatně rozhoduje o svých činnostech, umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej. 

9 Při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně, nevhodné 

chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout. 

 

Činnostní a občanské kompetence: 

9 Má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení, k úkolům a povinnostem přistupuje 

odpovědně, váží si práce i úsilí druhých. 

9 Chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou 

přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají své 

nepříznivé důsledky. 
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Konkretizované výstupy integrovaného bloku: 

Dítě a jeho tělo (oblast biologická): 

9 běhat, skákat, udržovat rovnováhu na jedné noze, 

9 házet a chytat míč, užívat různé náčiní, nářadí, 

9 doprovázet pohyb zpěvem (pohybové hry, chůze, rytmické činnosti), 

9 držet správně tužku (tj. 2 prsty, 3. podložený, s uvolněným zápěstím), vést stopu tužky 

při kresbě, 

9 kreslit, malovat, modelovat, vytrhávat, stříhat, lepit, vytvářet objekty z přírodních i 

umělých materiálů, 

9 udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce, 

9 znát základní zásady zdravého životního stylu (např. pozitivní účinky pohybu a sportu, 

hygieny, zdravé výživy, činnosti a odpočinku, pobytu v přírodě, otužování) a faktory 

poškozující zdraví (návykové látky), 

9 uvědomovat si, co je nebezpečné. 

 

Dítě a jeho psychika (oblast psychologická): 

9 znát většinu slov a výrazů běžně používaných v prostředí dítěte (vlastní jméno a 

příjmení, adresa, jména rodičů-sourozenců-kamarádů-učitelek), rozumět většině 

pojmenování, které se týkají dítěti známých předmětů, 

9 poznat a vyhledat slova protikladného významu (antonyma), podobného významu 

(synoma), stejně znějící a slova různého významu (homonyma), 

9 rozkládat slova na slabiky, 

9 rozlišit tvary předmětů, základní geometrické tvary, základní barvy a jejich odstíny, a 

vlastnosti objektů (např. lesk, hladkost), 

9 správně reagovat na světelné a akustické signály, 

9 odhalit podstatné a nepodstatné znaky, charakteristické znaky předmětů, osob a zvířat, 

9 udržet pozornost i při méně atraktivních činnostech, 

9 zapamatovat si krátké říkanky, rozpočitadla, jednoduché básničky, písničky a 

reprodukovat je, přijmout jednoduchou dramatickou úlohu, 

9 zapamatovat si pohádku, děj, příběh a převyprávět ho,  

9 rozvíjet a obohacovat hru podle své představivosti a fantazie, 

9 spontánně vyprávět zážitky ze svého okolí, z různých vyprávění, či co dítě prožilo 

příjemného i nepříjemného, 

9 experimentovat s materiály i barvami (koláž, míchání barev, zapouštění barev), 
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9 pochopit význam piktogramu (pravidla chování ve skupině, v hromadném dopravním 

prostředku), znát význam elementárních dopravních značek a označení nebezpečí 

(elektřina, zákaz rozdělávání ohně, koupání, skákání do vody aj.), 

9 rozpoznat některé grafické znaky s abstraktní podobou (např. znát některé číslice, 

písmena, dopravní značky), 

9 napodobit základní geometrické znaky a tvary (kruh-čtverec-obdélník-trojúhelník), 

9 napodobit některá písmena, číslice, 

9 poznat některé hudební znaky, 

9 rozlišovat vpravo – vlevo na vlastním těle, v prostoru s oporou o nějaký předmět, 

9 rozlišovat a používat základní prostorové pojmy a těchto pojmů běžně užívat - (nahoře, 

dole, uprostřed, před, za, pod, nad, uvnitř, vně, u, vedle, mezi, nízko, vysoko, na konci, 

na kraji, vpředu, vzadu, blízko, daleko, dopředu, dozadu, nahoru, dolů), 

9 orientovat se v časových údajích v rámci dne – ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, 

večer), 

9 rozpoznat a pojmenovat geometrické tvary – kruh, čtverec, trojúhelník, obdélník, 

9 chápat, že číslovka označuje počet (př. 5 je prstů na ruce), 

9 řešit labyrinty (sledovat cestu), 

9 vymýšlet nová řešení nebo alternativní k běžným a verbalizovat je (např. jak by to šlo 

jinak, co by se stalo, kdyby), 

9 projevovat zájem o poznávání písmen a číslic, prohlížet si knihy (atlas, obrázková kniha, 

encyklopedie, leporelo), znát některé dětské knihy a vyprávět o nich, informace vyhledat 

v encyklopediích, 

9 odlišit hru od systematické činnosti, 

9 samostatně splnit jednoduchý úkol, poradit si v běžné a opakující se situaci, cítit ze své 

samostatnosti uspokojení (být na ni hrdý), 

9 umět se samostatně rozhodovat o svých činnostech (co udělat, jak se zachovat, i o tom, 

co neudělat, co odmítnout, čeho se neúčastnit), 

9 umět kooperovat, dohodnout se s ostatními, 

9 přijmout roli ve hře (organizátor-pozorovatel-spoluhráč), 

9 odhadnout, na co stačí, uvědomovat si, co mu nejde, co neumí, co je pro ně obtížné a co 

se chce naučit (vyhledávat příležitosti, umět požádat o pomoc), 

9 plánovat přiměřeně věku (ví, čeho chce dosáhnout a proč), 

9 přijmout povinnost, soustředit se na činnost a samostatně ji dokončit, 

9 projevovat se citlivě k živým bytostem, přírodě i věcem, pomáhat druhým (např. 

kamarádům, mladším, slabším aj.), 
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9 přirozeně projevovat radost z poznaného a zvládnutého (radovat se, že umí píseň, 

básničku, ukazuje obrázek, předvádí taneček, výrobek). 

       

Dítě a ten druhý (oblast sociální): 

9 rozlišovat vhodnost oslovování i tykání a vykání, 

9 vyhledávat partnera pro hru, domlouvat se, rozdělovat a měnit herní role, hru rozvíjet a 

obohacovat, 

9 porozumět běžným projevům emocí a nálad (např. vnímat, že je jiné dítě smutné, 

zklamané nebo naopak něčím nadšené, radostné), 

9 cítit sounáležitost s ostatními, nabídnout pomoc. 

 

Dítě a společnost (oblast sociokulturní): 

9 rozlišovat společensky nežádoucí chování, vnímat co je lež, nespravedlivost, ubližování, 

lhostejnost, agresivita, vulgarismy, 

9 pojmenovat povahové vlastnosti, 

9 projevovat ohleduplnost a zdvořilost ke svým kamarádům i dospělým, vážit si jejich 

práce i úsilí, 

9 být schopné přistoupit na jiný názor, porozumět potřebám druhých, přijmout společné 

návrhy, podřídit se rozhodnutí skupiny a přizpůsobit se společnému programu, 

9 pozorně poslouchat a sledovat se zájmem uměleckou produkci (literární, filmovou, 

výtvarnou, dramatickou, hudební), 

9 v kulturních místech respektovat dohodnutá pravidla a nerušit ostatní při vnímání umění. 

 

Dítě a svět (oblast environmentální): 

9 mít poznatky z nejrůznějších oblastí života a poznání v rozsahu podle toho, s čím se 

v praxi setkává, co kolem sebe vidí, co prožívá, co mu bylo zprostředkováno či 

vysvětleno (např. poznatky o živé i neživé přírodě, přírodních jevech a dějích, o lidech a 

jejich životě, o kultuře či technice), 

9 mít poznatky o své zemi (znát název státu, státní vlajku, hymnu, prezidenta, hlavní 

město, významné svátky a události), 

9 chápat základní pravidla chování pro chodce, 

9 všímat si nepořádku a škod, dbát o pořádek a čistotu, zvládat drobné úklidové práce, 

nakládat vhodným způsobem s odpady, chápat význam třídění odpadu, chránit přírodu 

v okolí, živé tvory apod., 

9 být citlivý k přírodě. 
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8.3.4  IV. Léto, to má každý rád, v Klíčku je s ním kamarád 

Charakteristika integrovaného bloku: 

9 Příprava dětí na období oslav Dne dětí. 

9 Pozorovat změny v přírodě a počasí v období léta. 

9 Seznamování dětí s existencí jiných národností, zemí, exotickými zvířaty.  

9 Opakování všech znalostí a vědomostí, které děti získaly v mateřské škole. 

9 Prohlubování poznatků o dopravě, cestování. 

9 Seznamování se s nadcházejícími „velkými“ prázdninami a jejich nástrahami – zajištění 

bezpečnosti. 

9 Uskutečnění výletu. 

 

Cíl:  
9 Užít si oslavu Dne dětí: spoluúčast, spolupráce, komunikace. 

9 Přiblížit základní charakteristiky léta. 

9 Osvojit si elementární poznatky o existenci různých národů. 

9 Získat povědomí o tom, že svět lidí, zvířat a rostlin je různorodý a pestrý. 

9 Získat poznatky o bezpečném chování vůči své osobě i druhým lidem 

 

Témata: 

 Děti se dnes baví, to svůj svátek slaví!  

 Léto máme nejradši, to se nejlíp skotačí 

 Díváme se právě, co se děje v trávě 

 Od pramínku k řece, teče voda, teče 

 Poznáváme svět, jedem na výlet! 

 Jak se máme správně chovat, budeme si opakovat 

 
Záměry:  
9 Oslavit společně s dětmi jejich svátek, vytvářet povědomí o mezilidských hodnotách, 

podporovat kamarádství – loučení s předškoláky. 

9 Přiblížit dětem typické znaky letního období. 

9 Poznávat a pojmenovávat první letní plody. 

9 Objevovat a získávat nové poznatky o živočiších (hmyzu) a rostlinách u nás. 

9 Rozvíjet tvořivost a fantazii při práci s přírodninami. 
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9 Co nejčastějším pobytem v přírodě vést děti k otužování, podpoře a ochraně zdraví, 

rozvoji fyzických schopností. 

9 Přiblížit dětem význam vody v životě člověka, koloběh vody, její ochrana. 

9 Seznamovat děti s okolním světem. Posilovat dětskou zvídavost, zájem o činnosti a 

radost z objevování nového. 

9 Rozvíjet schopnosti a dovednosti dětí vyjádřit získané dojmy a prožitky. Rozvíjet 

společenský i estetický vkus dětí. 

9 Seznámit děti se světem lidí, zvířat, kultury, techniky a umění. Vytvářet povědomí o 

vlastní sounáležitosti se světem, s živou i neživou přírodou, lidmi, společností. 

9 Vytvořit povědomí o existenci jiných kultur a národností 

9 Poznávat exotická zvířata. 

9 Poučit o možných nebezpečných situacích v období prázdnin. 

 

Klíčové kompetence: 

Kompetence k učení: 

9 Učí se hodnotit své osobní pokroky, ocenit výkony druhých, odhadnout své síly. 

9 Pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí. 

 

Kompetence k řešení problémů: 

9 Užívá číselné a matematické pojmy. 

9 Vnímá elementární matematické souvislosti. 

9 Zpřesňuje si početní představy. 

9 Uvědomuje si, že svou iniciativou a aktivitou může ovlivnit situace. 

9 Je schopno pochopit, že vyhýbat se problémům nevede k cíli, naopak je výhodou jejich 

včasné a uvážlivé řešení. 

 

Komunikativní kompetence: 

9 Komunikuje s dětmi i dospělými v běžných situacích. 

9 Učí se, že být komunikativní a vstřícné je výhodou. 

9 Ví, že se lidé dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit. 

9 Používá náhradní komunikační systém (obrázkový režim, komunikační knihu, větný 

proužek…). 

 

Sociální a personální kompetence: 

9 Svým dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost ke druhým, je schopno 
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pomoci slabším. 

9 Rozpozná nevhodné chování, vnímá nespravedlnost, ubližování, lhostejnost a agresivitu. 

9 Chápe, že ubližování, agresivita, lhostejnost a násilí se nevyplácí. 

9 Chápe, že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou. 

9 Dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování, ubližování. 

 

Činnostní a občanské kompetence: 

9 Chápe, že se může o tom, co dělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také 

odpovídá. 

9 Ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm 

podílí a že je může ovlivnit. 

9 Dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat své slabé. 

9 Odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a 

přizpůsobovat se daným okolnostem. 

 

Konkretizované výstupy integrovaného bloku: 

Dítě a jeho tělo (oblast biologická): 

9 užívat různé pomůcky k pohybu, 

9 otočit se čelem vzad bez ztráty rovnováhy a orientace, 

9 pohybovat se dynamicky po delší dobu, být pohybově aktivní v řízené i spontánní 

činnosti, 

9 samostatně jíst, používat příbor, nalít si nápoj, používat kapesník, 

9 napodobit základní geometrické obrazce, různé tvary, 

9 mít poznatky o narození, růstu těla a jeho základních proměnách, 

9 projevovat bezpečný odstup vůči cizím osobám, 

9 vědět, jak se vyhnout nebezpečí – být opatrné, obezřetné, kam se v případě potřeby 

obrátit pro pomoc, bránit se projevům násilí. 

 

Dítě a jeho psychika (oblast psychologická): 

9 dorozumět se verbálně i nonverbálně – používat oční kontakt, gesta, reagovat správně na 

neverbální projevy, 

9 používat jednoduché souvětí, vyjádřit myšlenku, nápad, popsat situaci, událost, vyjádřit 

své pocity, prožitky, 

9 sledovat a zachytit hlavní myšlenku příběhu, vyslechnutý příběh převyprávět, 

9 rozlišit krátké a dlouhé samohlásky, 
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9 znát, že se lidé dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit, 

9 sluchem rozlišit slova, slabiky, počáteční slabiky a hlásky ve slovech (popř. i na konci 

slov), 

9 rozlišit hmatem předměty, určit počet, velikost, 

9 pamatovat si postup řešení – postup jednoduché stavby, umístění obrázku na určitém 

místě (pexeso), 

9 vyjadřovat fantazijní představy, 

9 uplatňovat postřeh a rychlost, 

9 dokončit příběh, pohádku, improvizovat, 

9 experimentovat s výtvarně netradičními materiály, 

9 vyjádřit vlastní jednoduché pohybové představy, rytmický doprovod, 

9 naznačit, vyjádřit pantomimou konkrétní činnost, pohybem ztvárnit slyšenou melodii, 

9 vyhledat první a poslední objekt ve skupině, vést čáru zleva doprava, shora dolů, 

9 objevovat význam ilustrací, 

9 rozlišovat vzájemnou polohu dvou objektů, 

9 rozlišovat základní časové údaje, uvědomit si plynutí v čase – den, noc, ráno, večer, 

včera, dnes, zítra, dny v týdnu, 

9 rozumět a používat základní pojmy označující hmotnost (lehký – těžký), 

9 snažit se uplatnit své přání, obhájit svůj názor, 

9 orientovat se v číselné řadě 1 – 10, vyjmenovat ji, porovnávat, chápat číslo jako počet 

prvků, 

9 posoudit početnost dvou souborů a určit počet do 6 (např. o kolik je více a o kolik je 

méně, kde je stejně), 

9 slovně, výtvarně, technicky vyjádřit svoje jednoduché „nápady“, experimentovat, některé 

problémy řešit cestou „pokus – omyl“, 

9 projevovat zájem o nové věci, dotazovat se při neporozumění, zkoušet, experimentovat, 

9 přijímat drobný neúspěch (vnímat jej jako přirozenou skutečnost, že se mu někdy něco 

nedaří), umět přijmout sdělení o případných dílčích nedostatcích, být schopné se z něho 

poučit, 

9 přizpůsobit se společenství, projevovat zájem o spolupráci, umět se přizpůsobit změnám, 

9 přirozeně a v míře dané osobnostními předpoklady projevovat pozitivní i negativní 

emoce (soucit, radost, náklonnost, spokojenost, ale také strach, smutek), 

9 umět to, co prožívá, vyjádřit slovně, výtvarně, pohybově, mimikou, 

9 rozhodovat sám o sobě (o svém chování). 
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Dítě a ten druhý (oblast sociální): 

9 uvědomit si vztahy mezi lidmi (kamarádství, přátelství, vztahy mezi pohlavími, úcta ke 

stáří), 

9 spoluvytvářet prostředí pohody (cítit se spokojeně a bezpečně), 

9 respektovat rozdílné schopnosti, důvěřovat vlastním schopnostem, 

9 vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení, 

9 chápat, že každý je jiný, jinak vypadá, jinak se chová, něco jiného umí či neumí a že je to 

přirozené, 

9 dokázat odmítnout nepříjemný kontakt a komunikaci. 

 

Dítě a společnost (oblast sociokulturní): 

9 pochopit funkci rodiny a jejich členů, 

9 reagovat na sociální kontakty druhých dětí otevřeně a zařazovat se mezi ně pomocí 

sociálně úspěšných strategií (vlídné přijetí, humor, projevení zájmu, akceptování či 

podání návrhů, nabídnutí spolupráce, pomoci, fair play), vnímat odlišnosti a podle toho 

přizpůsobovat i své přístupy, 

9 vyjádřit a zhodnotit prožitky (co se líbilo a co ne, co a proč zaujalo, co bylo zajímavé, 

překvapivé, podnětné apod.), 

9 všímat si kulturních památek kolem sebe, 

9 zobrazovat objekty reálné i fantazijní různými výtvarnými výrazovými prostředky, 

9 vyjadřovat se zpěvem, hrou na jednoduché rytmické či hudební nástroje, hudebně 

pohybovou činností. 

 

Dítě a svět (oblast environmentální): 

9 mít poznatky o existenci jiných zemí, národů a kultur, 

9 uvědomovat si, že svět přírody i svět lidí je na různých částech naší planety různorodý a 

pestrý, 

9 mít poznatky o planetě Zemi, vesmíru (o koloběhu vody, střídání denních i ročních 

období). 
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9  Doplňující programy a aktivity 

9 divadelní a kulturní představení v mateřské škole 

9 návštěvy knihovny 

9 polodenní a celodenní výlety do okolí 

9 karneval 

9 účast ve výtvarných soutěží 

9 účast na soutěžích nejrůznějšího charakteru  

9 pořádání výstav výtvarných prací dětí 

9 podzimní a jarní radovánky 

9 oslava Dne dětí 

9 oslava Dne matek  

9 tematická tvoření (podzimní, vánoční, velikonoční) 

9 loučení s předškoláky 

9 dětské sportovní dny  

9 plavecký výcvik na krytém bazéně STARS 

9 výjezdové lyžování 

9 jízda na koni 

9 zooterapie 

9 zájmové terapie 

9 návštěvy sauny 

9 návštěva hasičů 

9 návštěva Základní školy 

9 návštěva městské policie 

9 agility 

9 projektové dny 

9 a další dle nabídky a možností … 
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10  Evaluační systém 

Formy a metody (způsob provedení): 

9 pozorování, rozhovor, diskuze, hospitace, rozbor dokumentace školy (třídní vzdělávací 

program, hodnocení IB, pololetní a celoroční hodnocení, hodnocení EHP a 

diagnostických záznamů), kontrolní činnost ředitele školy, pedagogické a provozní 

porady, malé provozní a pedagogické porady, dotazníkové šetření (online verze). 

 

Zdroje informací: 

9 děti a jejich spontánní reakce, postoje, gesta, verbální i neverbální projevy, 

9 postoje rodičů, 

9 pedagogický kolektiv a další odborníci (logopedi, pracovníci SPC), 

9 partneři školy, ZŠ, 

9 zřizovatel, 

9 veřejnost, 

9 hodnotící zprávy ČŠI a jiných kontrolních orgánů. 

 

Oblasti evaluace: 

1. Kvalita naplňování zvolených záměrů a cílů, včetně kvality výsledků vzdělávání u dětí  

Cíle: vyhodnocovat naplňování stanovených záměrů, v rámci zrealizované vzdělávací nabídky 

stanovit případná opatření do dalšího tematického celku v rámci integrovaného bloku. 

Časový rozvrh: vždy na konci daného tématu formou poznámek do TVP, na konci 

integrovaného bloku na speciální arch (hodnocení IB), v pololetí a na konci školního roku. 

Nástroje:  

9 záznamy do TVP, 

9 evaluace integrovaných bloků, 

9 pololetní a roční hodnocení TVP, 

9 průběžné hodnocení EHP a diagnostických záznamů, 

9 pedagogické rady, 

9 kontrola dokumentace třídy. 

Kdo: učitelky jednotlivých tříd, ředitelka 
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2. Kvalita způsobů zpracování učiva – soulad – RVP –ŠVP – TVP,  jeho realizace – 

vyhodnocování integrovaných bloků  

Cíle: Ověřovat soulad ŠVP s RVP a soulad TVP s ŠVP, soulad integrovaných bloků a částí 

tematických celků, vhodnost způsobu zpracování ŠVP a TVP, zda je zpracování přehledné a 

funkční, zda jsou v něm obsaženy cíle všech oblastí. Sledovat přínos realizovaného projektu 

všem dětem. 

Časový rozsah: Průběžně sledovat při realizaci tematických celků, pololetní a roční 

vyhodnocení. 

Nástroje: 

9 vzájemné konzultace učitelek na třídě, 

9 konkretizování pozitivních i negativních zjištění, 

9 společné vyvozování závěrů, 

9 pozorování běžné i záměrné, 

9 pedagogické rady, 

9 hospitace a hospitační záznamy, 

9 dotazníky na konci školního roku, 

9 výroční zpráva. 

Kdo: učitelky jednotlivých tříd, ředitelka 

 

3. Kvalita vzdělávací práce pedagogů a součinnosti provozních pracovníků 

Cíle: Hodnocení vlastního průběhu realizace vzdělávacího procesu z hlediska používaných 

metod a forem práce, hodnocení součinnosti pedagogických a provozních pracovníků. 

Časový průběh: průběžně 

Nástroje: 

9 konzultace pedagogů, 

9 hospitace, 

9 dotazníkové šetření, 

9 pedagogické rady, 

9 provozní porady. 

Kdo: učitelky jednotlivých tříd, ředitelka 
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4. Osobní rozvoj pedagogů 

Cíle: Uplatňování nových poznatků z DVPP ve vlastní práci, hodnocení vlastního vzdělávacího 

procesu, hodnocení ve vztahu k dalšímu osobnostnímu růstu. 

Časový rozvrh: průběžně 

Nástroje: 

9 sestavování plánu rozvoje pedagogů v rámci DVPP na počátku školního roku 

(poklady od jednotlivých pedagogů), 

9 konzultace – rozbory seminářů a předávání poznatků na pedagogické poradě, 

9 pedagogické rady, 

9 hospitace, 

9 dotazníky. 

Kdo: učitelky jednotlivých tříd, ředitelka 

 

5. Evaluace speciální programových aktivit 

Cíle: Hodnocení speciálních programových aktivit ve vztahu k naplnění vzdělávacích záměrů a 

vzdělávacích cílů a v souladu s koncepcí školy a školním vzdělávacím programem. Hodnocení 

pokroků v oblastech speciálně pedagogické péče. 

Časový rozvrh: průběžně  

Nástroje: 

9 tvorba, aktualizace a vyhodnocení EHP a diagnostických záznamů, 

9 konzultace pedagogů a odborných pracovníků (kliničtí logopedi, speciální 

pedagogové ze SPC), 

9 vzájemná konzultace pedagogů a předávání si zkušeností, 

9 pedagogické rady, 

9 konzultace s rodiči. 

Kdo: učitelky jednotlivých tříd, ředitelka 

 

6. Evaluace zájmových terapií 

Cíle: Hodnocení zájmových terapií ve vztahu k naplnění vzdělávacích záměrů a vzdělávacích 

cílů a rozvoji osobních pokroků dětí. 

Časový rozvrh: 1x ročně 
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Nástroje:  

9 konzultace s rodiči, 

9 konzultace - vedoucí zájmových terapií – ostatní učitelky, 

9 zapojení do soutěží, 

9 výstavy pro veřejnosti, 

9  vystoupení pro rodiče, 

9 třídní schůzky. 

Kdo: učitelky, které vedou dané zájmové terapie 
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11  Závěrečná ustanovení 

 

Tento ŠVP č.j.: MSKL/566/2020 pro mateřské školy s názvem „Klíček“ byl projednán 

 a schválen na pedagogické radě dne 25. 8. 2020. 

Tímto se ruší platnost: 

9 ŠVP č.j.: MSKL/00468/2017, platného od 1. 9. 2017 

 

 

Zpracovala: Mgr. Eva Janáková, ředitelka školy ve spolupráci s pedagogy mateřské školy 
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Příloha č. 1 
Netradiční terapeutické techniky a zájmové terapie 

Netradiční terapeutické techniky (zooterapie, jízda na koni, míčkování, saunování) tvoří součást 

našeho školního vzdělávacího programu. Tyto netradiční terapie jsou založeny na dobrovolném 

souhlasu zákonného zástupce, který má právo se rozhodnout, zda jeho dítě bude danou terapii 

navštěvovat. V případě, že se dítě terapií zúčastňovat nebude, je pro děti zajištěn adekvátní náhradní 

program. Jelikož netradiční terapeutické techniky zajišťují externí organizace, jsou tyto terapie 

zpoplatněny dle cenové nabídky organizací (jezdecký klub, canisterapeutické centrum, STaRS 

Karviná). 

Zájmové terapie tvoří nadstandartní součást naší práce, během které děti rozvíjejí své schopnosti, 

samostatnost, zdravé sebevědomí a manuální zručnost. Zaměření a obsah je přizpůsoben tak, aby 

rozvíjel celou osobnost dítěte i jeho specifické dovednosti. 

Zájmové terapie vedou učitelky naší mateřské školy, probíhají v rámci jednotlivých tříd, jsou 

bezplatné, popř. rodiče přispívají pouze na zakoupení určité pomůcky (např. pracovní kniha pro 

předškoláky). Realizace je různá, nejčastěji v dopoledních hodinách, nebo v době od 12.30h do 

13.30h, popř. časově přizpůsobena individuálně potřebám dětí). Náplň a obsah vychází ze ŠVP 

Klíček. Nabídka zájmových terapií je předem stanovená, ale může se i obměňovat. V případě, že by 

se daný školní rok zařadila nová zájmová terapie, bude zpracován dodatek týkající se dané terapie. 

 

Terapie probíhají po dohodě s rodiči a ve vzájemné spolupráci. 

 

 

Netradiční terapeutické techniky 

Zooterapie 

Zooterapie je druhem léčebného působení, které využívá zvířat. Terapie se zvířaty využívá 

pozitivního působení a léčebného kontaktu zvířete a člověka. Zooterapii dělíme podle druhu zvířete, 

které pro terapeutické působení využíváme a dále podle jejího zaměření: tedy na působení a 

pozitivní vliv psychický a fyzický. 

 

Mezi neznámější a nejrozšířenější druhy zooterapie, se kterými se můžeme setkat patří: 

9 canisterapie - léčebné využití psa,  
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9 felinoterapie - léčebné využití kočky,  

9 hipoterapie – léčebné využití koně 

 

Méně známými a méně rozšířenými druhy terapie se zvířaty jsou: 

9 ornitoterapie – léčebné využití ptactva, 

9 lamaterapie – léčebné využití lamy (spíše v rámci ergoterapie), 

9 terapie pomocí malých zvířat (akvarijní rybičky, plazi, drobní savci – křečci, králíčci, 

morčata), 

9 terapie pomocí hospodářských zvířat (ovce, kozy, prasata, krávy) – opět spíše v rámci 

pracovní terapie. 

 

Již samotná přítomnost živého tvora většinou vyvolává u dětí pocit klidu a bezpečí. Snižuje stres a 

napětí, prokázáno je i snížení krevního tlaku. Zvíře má rovněž schopnost vyvolat u člověka silné 

emoce, a tím podporuje psychickou stimulaci, uvolňuje komunikaci a všeobecně podporuje 

psychický i fyzický stav klienta. Využití tohoto působení je skutečně široké. Prostřednictvím zvířete 

lze rovněž snadněji navázat terapeutický vztah mezi terapeutem a klientem. 

 

Pomocí zooterapie je možné zlepšit citové, rozumové a pohybové schopnosti lidí, přispět k zlepšení 

psychické pohody a zvýšení koncentrace. Zvíře může různými způsoby pomáhat člověku 

překonávat bariéry a ukazovat mu cestu životem z té lepší stránky. Zvíře jako takové má na člověka 

jistý terapeutický vliv, který lze velmi dobře využít jako podpůrnou terapii.  

 

Pozitivní účinky zooterapie: 

9 zklidnění a prohloubení dýchání 

9 uvolňování spasmu 

9 navození psychické a dušení pohody 

9 rozvoj komunikace 

9 rozvoj sociálního kontaktu 

9 motivace k pohybu a učení 

9 absolutní přijetí bez ohledu na věk a postižení. 

 

Zvířata využívaná pro zooterapii jsou schopna ovlivňovat všechny psychomotorické vývojové 

oblasti člověka, a to: 

9 oblast emočně sociální (adaptivní chování, sociální chování, sociální vztahy a interakce, 
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emocionální stabilita) 

9 oblast kognitivní (mentální předpoklad, stimulace celého těla a všech smyslů, schopnost 

porozumění, schopnost učení) 

9 oblast tělesnou (jemná a hrubá motorika, grafomotorika, křížové cviky, koordinace oko-

ruka, rozvoj sebeobsluhy) 

9 oblast řečovou (stimulace ústa a obličeje, aktivní řeč, rozvoj slovní zásoby). 

 

Všechny tyto oblasti se dají ovlivnit a rozvíjet. Velkým pomocníkem v komunikaci s klientem je 

nám právě zvíře. 

 

 Zooterapii lze rozdělit na: 

9 činnost za účasti zvířat – jedná se o zvířaty asistované aktivity, které mají kladný vliv 

v oblasti motivace, výchovy a odpočinku. Zvířata pracují v různých prostředích za asistence 

speciálně vyškolených odborníků, nebo dobrovolníků. Výsledkem takového kontaktu se 

zvířetem je spokojenost, radost a štěstí, 

9 terapii pomocí zvířat – jedná se o zvířaty asistovanou terapii, při které je zvíře nedílnou 

součástí terapeutického procesu. Tato terapie podporuje fyzické, sociální, emocionální a 

kognitivní funkce. Může být skupinová, nebo individuální.  

 

Zooterapie rozvíjí a stimuluje také citovou stránku prožívání dítěte. U dětí dochází k odbourávání 

obav, k přijetí a respektování zvířete jako živého tvora a v konečné fázi také ke vzájemnému 

spontánnímu projevu lásky mezi dítětem a zvířetem.  

 

V mateřské škole využíváme nejčastěji canisterapie (terapie pomocí psa), felinoterapie (terapie 

pomocí kočky), ale také zařazujeme terapii pomocí domácích zvířat (králíčci, mini kozičky). 

Všechny druhy zooterapie probíhají individuálně nebo ve skupinkách, vždy pod dohledem 

zooterapeuta nebo zooasistenta. 

 

Nejčastěji se využívá technik canisterapeutického polohování a prohřívání (hlavně se psy), kdy 

dochází k uvolňování svalstva, zklidnění a relaxaci. Děti dokážou reagovat nejen na teplotu těla 

zvířete, ale také na rytmus jeho srdce a dechu. Dále se využívá mazlení, hlazení, vodění, krmení 

zvířat a různé motivační hry (kočičky, králíčci, kozičky).  

 

Všechna zvířata, která dochází do mateřské školy mají řádná očkování, speciální výcvik a jsou 
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„kontaktní“. Při zooterapie přihlížíme k alergiím dítěte a patologickému strachu ze zvířat (nutný 

souhlas rodičů). Kontakt se zvířetem volíme postupný – od počátečního pozorování, přes lehké 

doteky za pomoci asistenta až po přímý kontakt.  

 

Zooterapie probíhá dle domluvy s externím poskytovatelem a zákonnými zástupci dětí, zpravidla 1 

– 2x měsíčně. 

 

Jízda na koni 
Jízda na koni je speciální rehabilitační metoda, která působí na dítě prostřednictvím pohybových 

impulzů, vznikajících při koňské chůzi. Tato metoda simuluje a stimuluje fyziologický pohybový 

vzorec, podobný lidské chůzi, umožňuje chůzový trénink trupu ve vzpřímeném postavení (s 

vyřazením dolních končetin), působí v rytmu, čímž ovlivňuje svalový tonus a zmenšuje únavu, 

usnadňuje vzpřímené držení těla a schopnost zpracovávat podněty z vnějšího a vnitřního prostředí. 

Klient zaujímá na hřbetě koně takovou polohu, která odpovídá jeho možnostem; pokud není 

schopen polohy vsedě, potom vleže nebo s oporou o předloktí. 

 

Jedná se o terapeutickou metodu probíhající v kontextu citového vztahu ke koni. 

Díky tomu, že kůň má velice podobný pohybový stereotyp chůze jako člověk, nutíme tak centrální 

nervový systém pohybově znevýhodněného člověka zpracovávat a vysílat vjemy a příkazy, které by 

za normálních okolností vysílal při lidské chůzi. Při jízdě na koni je člověk nucen udržovat 

rovnováhu a kontrolovat své pohyby, což má pozitivní vliv na posílení koordinace pohybů, posílení 

stability, zvýšení pohyblivosti dítěte. Je tak možno docílit pokroků právě v rehabilitaci pohybu u 

dětí tam, kde je postižena koordinace, rovnováha a vývoj vzpřimování. Teplota koně napomáhá 

fyzickému uvolnění, následkem čehož se dostavuje celkový psychický odpočinek a uvolnění. 

Dalším významem je psychická stránka, kdy přímý kontakt s živým tvorem, pohyb zvířete a tělesné 

teplo působí na děti blahodárným a uklidňujícím účinkem. 

Jízdu na koni se snažíme dětem zprostředkovat přímo v prostorách školní zahrady. Během setkání 

dětí s koněm, mají děti možnost seznamovat se i se základy péče o koně, fyzicky se s ním 

kontaktovat (pohladit, přitulit), nakrmit ho (se souhlasem majitele koně).  

Jízda na koni probíhá pod dohledem zkušených vodičů, jsou dodrženy bezpečnostní opatření, děti 

jsou před každou jízdou poučeny o pravidlech bezpečnosti a ochrany zdraví při kontaktu s koněm. 
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Samozřejmostí je jízda s bezpečnostní přilbou. Děti při jízdě vždy doprovází asistent pedagoga. 

Jízda na koni probíhá zpravidla 2x měsíčně. 

 

Míčkování 
Hlazením měkkým molitanovým míčkem dochází ke snížení napětí mezižeberních svalů, svalů 

kolem průdušnic, svalů kolem dýchacích cest. Pomáhá k uvolnění nahromadění hlenu, snadnému 

odkašlávání. Tlumí pocity dušnosti a nemožností se nadechnout. 

 

Míčková facilitace neboli míčkování je technika vyvinutá českou fyzioterapeutkou, paní Zdeňkou 

Jebavou. Masáž a terapie facilitačními molitanovými míčky, pomáhá především astmatickým dětem 

při zvládání jejich nemoci. Je vhodná též na uvolnění svalů zad, hrudníku, při vadném držení těla, 

problémy s vedlejšími nosními dutinami apod. Míčkování je využíváno ve fyzioterapii, ortopedii, 

chirurgii, neurologii, aj. 

 

K terapii se používají míčky o průměru 5,5 cm pro masáž obličeje a 7,5 cm pro masáž hrudníku. 

Technika spočívá jednak v rolování dlaní, prsty a zápěstí a dále v tzv. vytírání. 

 

Při léčbě astmatu či jiných plicních onemocnění tato masážní metoda usnadňuje nádech a tlumí 

výdech. Způsobuje relaxaci a protažení břišních, prsních a krčních svalů a svalů pánve, zad a 

ramenního pletence. 

 

Míčkování zlepšuje celkovou kondici. Provádí se i masáž obličeje pomocí menšího míčku jako 

prevence zánětů dutin. První objektivní výsledky jsou zaznamenány teprve po několika měsících 

pravidelných masáží. 

 

Psychologický efekt u dětí: 

Psychoterapeutický efekt závisí na kooperaci a mazlení mezi dítětem a rodičem. Dnes je již 

prokázaný vliv psychického stresu na zvýšení napětí hladké svaloviny bronchů (plicní cesty), 

snížení imunity a depresivního působení na dítě. Vzniklá svalová nerovnováha nosného systému v 

důsledku negativního psychického ladění dítěte nedovoluje provést správnou dechovou vlnu 

(nádech-výdech). 
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Efekt – při míčkování dochází k: 

9 facilitaci nádechu a inhibici výdechu, 

9 relaxaci a protažení břišních, hrudních a krčních svalů, dále svalů pánve, páteře a pletence 

ramenního, 

9 reflektorickému uvolnění svaloviny průdušek, 

9 uvolnění bránice, 

9 hrudní dýchání je převedeno na břišní, 

9 prohloubení dechu a snížení dechové frekvence, 

9 přímému vlivu na kosterní svalstvo a tím ke zlepšení držení těla, 

9 relaxaci svalů, což vede k uvolnění inspiračního postavení hrudníku. 

 

Četnost masírování – míčkování: 

Masáž se provádí 1 x denně po dobu 10 týdnů. V dalších týdnech 1 – 2 x od počátku jakéhokoliv 

onemocnění, při záchvatu dušnosti míčkovat denně i několikrát dle potřeby. 

 

Pro koho je míčkování vhodné: 

9 astma, alergie, záněty průdušek, záněty obličejových dutin, rýma, senná rýma, 

9 poúrazové stavy, bolestivé jizvy, otoky, bolestivé klouby, 

9 obrny periferních nervů (např. lícního nervu), 

9 poruchy imunity, časté infekce dýchacích cest, 

9 vadné držení těla, svalové dysbalance, bolesti zad, 

9 spasticita, 

9 bolesti hlavy až migrény, 

9 poruchy trávení a vylučování. 

 

Technika míčkování: 

Používají se molitanové míčky o průměru 20 mm (na obličej) a 50, 70 a 90 mm (na tělo). 

9 Vytírání  - sunutí míčku, který držíme pevně v prstech, tak aby se neotáčel 

9 Koulení -  míček odvalujeme dlaní, prsty, zápěstím s přehmatáváním. Míček přidržujeme 

mírným tlakem tak, aby se před ním vytvářela kožní řasa. Rychlost posunu míčku má být 

1 až 2cm za sekundu. Každý tah se opakuje 3×, nejprve míčkujeme pravou stranu. 
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Velkou výhodou této metody je její jednoduchost a také široké uplatnění u dětí i dospělých. Je 

prakticky vždy vnímána jako příjemná a zvláště děti si ji rychle oblíbí a berou ji jako určitou formu 

hry a uvolnění.  

 

Saunování 
Saunování je nejlepší formou zvyšování dětské imunity. Děti, které se pravidelně saunují, jsou 

méně často postiženy infekcemi horních cest dýchacích, a pokud už onemocní, průběh nemoci je 

lehčí a nevznikají další komplikace. 
Vlivem každého regulérního turnusu dochází u dětí bezprostředně, stejně jako u dospělých, k 

účinku protistresových hormonů, k vylučování nadbytečné kuchyňské soli a také k přeladění 

vegetativní nervové soustavy důležité pro zkvalitnění různých životních funkcí (chuti k jídlu, 

kvalitního spánku, úpravy funkčních změn činnosti srdce a cév). 

 

Účinek saunování na jednotlivé orgány 

9 Dýchací systém - zejména u větších dětí dochází k prohloubení dýchání, protože 

rozpuštěním a odstraněním vazkého hlenu dochází k uvolnění dolních cest dýchacích 

9 Vegetativní systém - dochází k nastolení rovnováhy obou složek neuroveretativního 

systému, takže po saunování jsou děti zklidněny, v dobré pohodě, mají chuť k jídlu a dobře 

spí. 

9 Hladina imunitních protilátek - vlivem tepla dojde při každém saunování k 

bezprostředním změnám v počtech specifických buněk, které jsou jednak schopny pohlcovat 

choroboplodné mikroby i viry, jednak vyvolat tvorbu ochranných protilátek přímo na 

sliznici dýchacích cest a zvýšit celkovou hladinu imunitních globulinů, které až na dobu 

šesti dnů udržují dostatečnou výši hladiny a tedy i schopnost dětského organismu ochránit se 

vůči infekcím. Dalším projevem ovlivnění obranných reakcí je pokles druhu krvinek, které 

jsou průvodním jevem zánětu a alergie. 

 

3 důležitá pravidla pro saunování dětí 

Při saunování s dětmi je potřeba dodržovat několik základních pravidel, abychom se vyvarovali 

nechtěných infekcí nebo přehřátí organismu dítěte. 

9 Nejdůležitějšími faktory jsou teplota a čistota sauny. Teplota sauny by měla pro děti být o 

10 °C nižší než pro dospělé, tedy zhruba 70 – 85 °C. 
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9 Co se týká ochlazování, měla by teplota zhruba odpovídat zevním klimatickým podmínkám. 

Za velmi nepříznivého venkovního počasí se děti neochlazují - doporučuji se pobyt 

v brouzdališti a na čerstvém vzduchu. 

9 Důležitá je také délka saunování - u dětí v předškolním věku by doba prohřívání neměla 

přesáhnout 5 – 8 minut. 

Zájmové terapie 

Dramahrátky (tvořivá dramatika)  
Motto: Co děti dělají, je pro ně mnohem významnější, než co vidí a slyší. (Winifred Wardová) 

 

Tvořivá dramatika vychází z přirozené dětské napodobivé hry (hry „jako“ a „na něco“), která je 

založena na přeměně, ve které se účastníci hry a vše, co je do hry zahrnuto (prostor, předměty, 

zvuky), stávají něčím nebo někým jiným, než v realitě jsou. 

Dramatické činnosti, uskutečňované formou takové hry, jsou přirozeným prostředkem rozvoje 

dětské osobnosti. Ve spojení s hudební, literární, výtvarnou i tělesnou výchovou se mohou prolínat 

celým dnem, nemusí mít vyhrazený přesný čas.  

Cíle jsou propojeny s cíli a kompetencemi RVP. 

 

Elementární zásady dramatické výchovy: 

9 zajištění bezpečné a přátelské atmosféry (děti do činností nenutíme – mnohdy se později 

zapojí samy), 

9 rituál: provází každou jednotlivou lekci, jde o určitou posloupnost aktivit od uvítání, hlavní 

činnost až po uzavření tématu, může být využit maskot, talisman, pokřik, aj.,  

9 dostatečný herní prostor,  

9 srozumitelně vysvětlená pravidla her a činností,  

9 pohodlné oblečení (včetně obutí), 

9 dostatek prostoru (času) pro sebevyjádření. 

 

Záměry: 

9 podporovat pohodu dětí a jejich psychickou stabilitu, 

9 rozvíjet kulturně-estetické dovednosti, hudební a dramatické, 

9 rozvíjet poznávací schopnosti a citová vyjádření, 

9 rozvíjet paměť, pozornost, představivost a fantazii, 
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9 rozvíjet řečové, jazykové a komunikativní schopnosti a dovednosti dětí, 

9 rozvíjet smyslové vnímání (zrak, hmat, čich, chuť, sluch), 

9 rozvíjet hudebně pohybové cítění dětí, podněcovat radost z pohybu, 

9 pěstovat v dětech kladný vztah ke knihám, čerpat z nich zábavu i poučení, 

9 pomocí příběhů a pohádek upevňovat v dětech kladné (morální i volní) vlastnosti. 

 

Klíčové kompetence: 

9 spolupracovat při hrách a aktivitách nejrůznějšího zaměření, 

9 aktivně komunikovat s druhými dětmi, 

9 používat neverbální komunikaci (gesto, mimiku, postoj, pohyb), 

9 umět zacházet s jednoduchými rytmickými a hudebními nástroji, 

9 soustředěně poslouchat pohádku, hudební skladbu, divadelní hru, 

9 vyprávět příběh s vizuální či akustickou oporou, 

9 přicházet s vlastními nápady, 

9 přijmout jednoduchou dramatickou úlohu. 

 

Dílčí cíle: 

9 pozitivní emoční stimulace, radostné prožívání činností, uvolnění, 

9 posílení kreativity, 

9 zlepšení kognitivních funkcí, 

9 rozvíjení pohybových dovedností a znalostí, 

9 zvyšování komunikativní a asertivní schopnosti,    

9 nácvik vhodných modelů chování. 

 

Přínos tvořivé dramatiky pro děti: 

9 uvědomování si svého těla, rozpohybování se, osvojení gestikulačních prostředků a mimiky, 

vyjadřování se celým tělem,   

9 spolupráce, činnost ve skupině, kdy dochází ke společné aktivitě, ke společnému prožívání a 

každý dostává příležitost objevit a uplatnit své přednosti a být tak patřičně akceptován, 

9 rozvíjení obrazotvornosti a tvořivosti, 

9 rozvíjení komunikativních dovedností,  

9 rozvíjení rytmického cítění. 
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Základní náplň: 

Asociační kruh - asociace, které děti napadnou k určitému předmětu, činnosti, obrázku, (je třeba 

nastavit pravidla např. odpovídá pouze ten, kdo se hlásí nebo kdo má v ruce zástupný předmět). Při 

asociacích se může stát, že dítě neví. Nenutíme jej a slovo dáme dalšímu dítěti. 

Práce s rekvizitami, zástupnými předměty a loutkami - zástupným předmětem může být např. 

klacík, který se v rukou dítěte stane dalekohledem, pádlem, tužkou, vařečkou, hřebenem, atd.), 

výroba např. papírových loutek. 

Pantomima - např. ztvárnění činností známých ze školky, řemesla, sportu, vyprávěného děje, 

pohádky.    

Štronzo - hra na sochy – umění zastavit pohyb/výraz. 

Zrcadla - může se zrcadlit pohyb těla, výraz obličeje, samostatně či ve dvojici. 

Smyslové hry s vyloučením jednoho nebo více smyslů - poznej kamaráda podle hlasu, hmatem se 

zavázanýma očima. 

Dokončování příběhů, pohádky, práce s textem - společné domýšlení děje, kladení otázek typu: 

„Jak to asi bylo dál?“ „Proč medvídek plakal, co se mu asi přihodilo?“. 

Nácvik samostatné reprodukce krátkého verše, písně, sdělení, pohybu, tance. 

Jednoduché dramatizace pohádek a příběhů - děti jako diváci (sledování dramatizace příběhu, 

pedagog jako herec, loutkoherec) x děti jako herci (herecký zážitek, procítění úspěchu, potlesku). 

Relaxace - jednoduché relaxační techniky zaměřené na rozvoj imaginace. 

 

Pomůcky: 

9 různé druhy loutek, zástupných předmětů, jednoduché kulisy, 

9 hudební nástroje, 

9 hudební doprovod – CD, 

9 knihy, 

9 obrázky, 

9 čepičky a obleky k dramatizaci, 

9 zrcadlo. 

 

Realizace:  

9 jako samostatná činnost 1x za 14 dní v době odpoledního klidu, 

9 jako součást denních činností ve třídě. 
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GRAFOMOTORÁČEK  

Co je to grafomotorika? 

Jde o soubory úkolů, cvičení, která mají rozvíjet koordinaci oko – ruka a celkově zlepšit motoriku 

ruky včetně jejího uvolnění. Zahrnuje: 

9 pohyby nutné pro psaní,  

9 specifickou motoriku, koordinovanou pohybovou aktivitu při grafických projevech, 

9 soubor psychomotorických činností, které jedinec vykonává při psaní. 

 

Záměry: 

Při plnění záměrů budeme vycházet ze Školního vzdělávacího programu „Klíček“ 

9 podporovat pohodu dětí a jejich psychiku, 

9 rozvíjet paměť, pozornost, představivost a fantazii, 

9 rozvíjet smyslové vnímání, 

9 rozvíjet řečové, jazykové a komunikativní schopnosti a dovednosti dětí, 

9 procvičovat základní pohybové a pracovní dovednosti, 

9 umožňovat dětem poznávat sám sebe, posilovat sebedůvěru, samostatnost a sebeovládání, 

9 rozvíjet pohybové schopností dětí, 

9 rozvíjet zručnost a správně zacházet s výtvarným materiálem. 

 

Klíčové kompetence: 

9 poznávat, že se může mnohému naučit, 

9 radovat se z toho, co zvládlo, 

9 uplatňovat získané zkušenosti, využívat je při dalším učení, 

9 využívat náhradní komunikační systém, 

9 dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla, 

9 zajímat se o druhé i o to, co se kolem děje, 

9 soustředěně pozorovat, zkoumat, objevovat, 

9 učit se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvinout úsilí, soustředit se na činnost, při zadané 

práci dokončit, co započalo, postupovat podle instrukcí a pokynů, 

9 ovládat dovednosti předcházející čtení a psaní, 

9 průběžně rozšiřovat slovní zásobu a aktivně ji používat k dokonalejší komunikaci s okolím. 

 

 



Přílohy ŠVP - KLÍČEK 
 

 

Dílčí cíle: 

9 při učení využívat všech smyslů, upřednostňovat učení zážitkem, osobní zkušeností, 

9 přizpůsobit či provést jednoduchý pohyb podle vzoru, 

9 zvládat výtvarné činnosti, provádět jednoduché úkony s výtvarnými pomůckami a materiály 

(tužka, pastel, štětec, nůžky, papír, textil, modelovací hmota, keramická hlína), 

9 upřednostňovat užívání pravé či levé ruky při kreslení i v jiných činnostech, kde se 

preference ruky uplatňuje, 

9 používat neverbální komunikaci (gesto, mimiku), 

9 využívat smysluplně náhradní komunikační systém (obrázkový režim, komunikační knihu, 

větný proužek), 

9 dokončit rozdělanou činnost, 

9 držet správně tužku (tj. 2 prsty, 3. podložený, s uvolněným zápěstím), vést stopu tužky při 

kresbě, 

9 samostatně splnit jednoduchý úkol. 

 

Přínos pro děti 

Cílem této činnosti je: 

9 uvolněním ruky a procvičováním grafomotorických cviků zvýšit grafickou připravenost dětí 

(která má nápomoci ke zvládání psaní v době plnění školních povinností), 

9 postupně prodloužit schopnost dítěte koncentrovat se na daný úkol, 

9 vést k uvědomění nutnosti daný úkol dokončit, 

9 procvičovat a upevňovat správné držení psacího náčiní, 

9 procvičovat a upevňovat správnou techniku psaní – přítlak, sklon. 

 

Základní náplň 

Uvolňovací cviky - začínáme pohybem vycházejícím z ramenního kloubu, a to vestoje, na velkou 

svislou plochu papíru před tělem dítěte. Při prvních nácvicích je vhodné tabule a postupovat od 

velkého formátu papíru k formátu menšímu. Až po zvládnutí cviků celou paží a posléze prstem, 

zaznamenáme pohyb na papír: 

9 čmárání jedním směrem,  

9 čmárání oběma směry, 

9 kroužení jedním směrem, 

9 kroužení oběma směry, 

9 oblouk horní opakovaně, 
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9 oblouk dolní opakovaně, 

9 osmička nepřerušovaně. 

Pískovnička - rozvíjí u dětí koncentraci, jemnou motoriku a koordinaci pohybů. Didaktickou 

metodu vymyslela Marielle Seitz pocházející z Německa. 

Zahrnuje: 

9 obtiskování dlaní, 

9 protékání písku mezi prsty, 

9 použít prsty jako hrábě – zanechávat dlouhé čáry, 

9 práce s konkrétními tvary – od jednoduchých ke složitějším, 

9 pracovat oběma rukama současně, střídavě nebo využívat pouze ruky levé či pravé. 

Tvarové prvky - ze základních grafických prvků se skládají tvary psacích písmen a číslic. Máme 

čtyři skupiny grafických prvků, lišících se obtížností a věkovým obdobím, kdy by dítě mělo 

základní prvky z konkrétní skupiny zvládnout. Prvky čtvrté skupiny není nutné zvládnout 

v předškolním věku. 

Zvládnutí první skupiny prvků je typické pro děti ve věku tří až čtyř a půl roku: 

9 čára, 

9 kruh, 

9 kreslení teček, 

9 oblouky, 

9 šikmé přímky (s pomocí podpůrných bodů či obrázků). 

Pro druhou skupinu prvků, charakteristickou pro věkovou skupinu čtyř až pěti a půl roku, je 

nezbytné dodržet vzdálenost mezi jednotlivými tahy:  

9 spirála, 

9 šikmá čára, 

9 vlnovka, 

9 elipsa, 

9 „zuby“ – změna směru ve vedení čáry, 

9 spojené oblouky. 

Třetí skupina již vyžaduje koordinaci ruky a rozsah pohybů podobné tomu, jaké jsou požadovány 

při psaní. Tyto prvky by měly zvládat děti ve věku pěti let až šesti a půl roku: 

9 horní a spodní smyčka, 

9 arkády, 

9 girlandy, 

9 smyčky. 
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Věková hranice pro zvládnutí předchozích úkolů je pouze orientační, u našich dětí se vše řídí 

individuálním přístupem, s přihlédnutím k možnostem a schopnostem dětí. 

Alternativní techniky - jde o techniky, které lze použít k rozšíření tradičních materiálů. Patří zde 

např.: 

9 otisk vlastních prstů podél linky či dotváření dalších obrázků otisky, 

9 vytrhávání pruhů papíru, jejich zmačkání a nalepení na vedoucí linii či do obrázku, 

9 kuličky vytvořené z vaty lepíme podél celé linky, 

9 zvýrazněná linka fixem a následné rozpíjení štětcem namočeným do vody, 

9 malování srolovaných krepovým papírem máčeným ve vodě, 

9 klovatinou zatřená linka a následné zapouštění barev, 

9 klovatinou zatřená linka, do které „nasolíme“ písek, obarvenou sůl, aj., 

9 klovatinou zatřená linka, do které vlepíme provázek/vlnu, 

9 klovatinou zatřená linka a vlepení nalámaných špejlí či zápalek různé délky, 

9 otiskování různého materiálu či tiskátek, 

9 z plastelíny vytvořený tenký váleček a jeho přikládání na linku na papíru, aj. 

 

Realizace zájmové terapie 

Zájmovou terapii pod názvem Grafomotoráček je zpravidla realizována každou středu od 10 hod. 

Dopolední hodinu je zvolená hlavně proto, že dopoledne je únava dětí menší a děti jsou schopny se 

déle soustředit. 

 
 

HÝBÁNKY  
Jedná se o pohybovou terapii, která je v dnešní době definovaná jako zdravotní forma cvičení ke 

zlepšení pohybových vzorů (chůze, běh, sport) s cílem prevence zranění a zároveň zvýšení 

výkonnosti. Z druhé strany učí technicky cvičit klienty s různými zdravotními problémy a dostávat 

je zpět do kondice. V návaznosti na pohybovou terapii můžeme dále rozvíjet specifické cíle 

z hlediska kondice, shazování váhy, přípravy na sportovní akce. 
 

Pohybová aktivita v životě člověka, dítěte je velice důležitá. Má vliv nejen na jeho tělesnou stránku, 

ale i na psychickou a zdravotní. Správnými pohybovými návyky se posiluje zdatnost a odolnost 

organismu vůči civilizačním chorobám. Pohyb je základním předpokladem přirozeného tělesného 

rozvoje, nástrojem k upevňování zdraví a zvyšování tělesné zdatnosti, ale také je důležitým 

prostředkem pro sociální rozvoj.   



Přílohy ŠVP - KLÍČEK 
 

 

Pohyb dítěti přináší řadu zkušeností a musí při něm řešit četné rozumové problémy. Jak například, 

reagovat na pohyby předmětů nebo jak překonat určitou překážku. Nejedná se tedy jen o aktivitu 

svalového aparátu, výrazná je i činnost mozku a také nervové soustavy. 

 

Přínos „hýbánek“ vidíme hlavně v podpoře a rozvoji pohybového aparátu, vytváření pozitivního 

přístupu ke sportu, k pohybu a napomáhání k prevenci stoupající obezity u dětí. 

 

Záměry: 

9 procvičovat základní pohybové dovednosti, 

9 rozvíjet pohybové schopnosti při pobytu venku, 

9 podněcovat radost z pohybu, 

9 co nejčastějším pobytem v přírodě vést děti k rozvoji fyzických schopností, k otužování, 

podpoře a ochraně zdraví, 

9 učit se vhodnému chování v přírodě, rozvíjet pozitivní vztah k ní, 

9 rozvíjet hrubou a jemnou motoriku, vizuomotoriku, výkonové i kvalitativní aspekty 

motoriky (koordinace, přesnost, síla, rychlost, vytrvalost), 

9 umožňovat dětem poznávat sám sebe, posilovat sebedůvěru, samostatnost a sebeovládání, 

9 kontrola impulzivního jednání, práce s agresí, verbální vyjadřování pocitů. 

 

Klíčové kompetence:  

9 raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo, 

9 přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti, dodržuje dohodnutá a pochopená  pravidla,  

9 dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a 

bezpečné okolní prostředí, 

9 nebojí se chybovat, experimentovat, pokud nachází pozitivní ocenění za snahu, 

9 chápe, že vzniklé konflikty je lépe řešit domluvou. 

 

Dílčí cíle: 

9 zdokonalování v oblasti hrubé motoriky, v lokomoční pohybové činnosti, 

9 pohyb v různém přírodním terénu, 

9 obratnost při překonávání překážek, 

9 orientace  v prostoru, v řadě, 

9 správné držení těla, 
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9 dodržování  pravidel her, být spravedlivý, nepodvádět, umět i prohrávat, 

9 spolupráce při aktivitách, rozvoj přátelství, 
9 přijímat drobný neúspěch, 

9 respektovat rozdílné schopnosti, důvěřovat vlastním. 

 

Základní náplň: 

9 cvičení s tradičním náčiním (míče, polštářky, obruče, kuželky, stuhy..), 

9 cvičení s netradičním náčiním (pet láhve, drátěnky, kelímky, rulička toal. papíru,..), 

9 cvičení na dostupném nářadí (ribstol, lavička, žíněnka, go-go balance, koloběžka..), 

9 pekážkové dráhy, 

9 pohybové hry s pravidly, 

9 soutěživé hry (družstva), 

9 kolektivní hry (míčové aj.), 

9 pobyt venku – využívat prvky školní zahrady, dětského hřiště, lázeňského parku, lesoparku 

Dubina, terénní chůze v přírodě (okolí mateřské školy, Černý les, lesopark Dubina). 

Realizace: 

9 1x týdně v dopoledních hodinách, popř. někdy místo odpočinku a odpolední činnosti. 

 

 

RELAXÁČEK 
Terapie je zaměřená nejen na relaxaci, ale také na cvičení s prvky jógy, na muzikofiletiku a 

v neposlední řadě děti seznamujeme s jednoduchými hudebními nástroji, využíváme alternativní 

nástroje, rytmiku a hudební hrátky pro rozvoj řeči a myšlení. 

9  Hudba má velmi významnou a nezastupitelnou roli.  

9  Dokáže oslovit nespočet aspektů lidské bytosti, dokáže pohladit a dotknout se těch 

nejvnitřnějších krajin srdce i duše.  

9 Dokáže též zharmonizovat a vyladit spoustu tělesných, energetických i mentálních úrovní. 

Neexistuje zřejmě asi žádný člověk, který by hudbě nebyl naplno a upřímně otevřen – ať už 

vědomě nebo podvědomě.  

9 Není to však racionální myšlení a uvažování, skrze něž hudba prochází, ve skutečnosti se 

jedná o mnohem hlubší a subtilnější kanály. A tak, i když ta racionální periférie může být u 



Přílohy ŠVP - KLÍČEK 
 

 

dětí s postižením tak trošku pozměněná, hudba je může oslovit stejně intenzivní měrou jako 

kohokoliv z nás. 

9  A možná ji potřebují ještě o něco více než my ostatní. Hudba a hudební terapie jim totiž 

může dávat a vynahradit to, co jinak nejsou schopny vnímat, může je harmonizovat, 

prozářit, naplnit radostí a přinášet i dosud nepoznané vjemy a zážitky. 

 

Cvičení jógy: 

9 díky cvičení jógy můžeme zdokonalit pružnost dítěte, protahovat zkrácené svaly 

a předcházet hypermobilitě, 

9 jóga může posloužit jako prostředek k získávání sebedůvěry, sebejistoty a schopnosti lépe se 

vyrovnávat s problémy, stresem a komplexy, 

9 dítě může praktikováním jógy získat nadhled a lepší postoj k životu, 

9 celkově jóga podporuje přirozený rozvoj dítěte. 

 

Dechová cvičení: 

9 je třeba zaměřit se na rozvoj dýchání jako celku a snažit se tedy o rozvoj dechu ve všech 

oblastech trupu, 

9 rozpínání a smršťování při dýchání probíhá do všech stran, pohyby jsou tedy patrné kdekoliv 

na celém povrchu trupu, avšak někde více a někde méně, 

9 v józe je takové dýchání nazýváno úplným jógovým dýcháním, 

9 toto dýchání zahrnuje všechny tři způsoby dýchání: břišní, hrudní a podklíčkové, 

9 také je prováděno ve správnou chvíli, takže při nádechu dochází k rozevírací silové fázi 

pohybu a při výdechu k fázi stahující a uvolňující, 

9 techniky lze začlenit kdykoliv v průběhu dne, tedy dle potřeby, 

9 v létě poslouží k rozvoji dechu pampelišky, před zpěvem můžeme foukat do peříček či 

papírových obrázků zavěšených na šňůrce na špejli,  

9 v rámci ranních her můžeme dětem nabídnout sklenice naplněné papírky, uzavřené víčkem, 

ze kterého trčí slámka, do které děti foukají. 

 

Záměry: 

9 podporovat pohodu dětí a jejich psychickou stabilitu, 

9 rozvíjet poznávací schopnosti a citová vyjádření, 
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9 rozvíjet paměť, pozornost, představivost a fantazii, 

9 rozvíjet řečové, jazykové a komunikativní schopnosti a dovednosti dětí, 

9 podporovat u dětí vytváření vzájemných vztahů, posilovat je a kultivovat je, 

9 rozvíjet smyslové vnímání (zrak, hmat, čich, chuť, sluch), 

9 rozvíjet kulturně-estetické dovednosti, výtvarné, hudební a dramatické, 

9 získávat příležitosti k rozvoji vlastní kreativity, vnímání, 

9 umožňovat dětem poznávat sám sebe, posilovat sebedůvěru, samostatnost a sebeovládání, 

9 umožňovat dětem získávat poznatky o lidském těle, péči o zdraví, 

9 rozvíjet hudebně pohybové cítění dětí, podněcovat radost z pohybu, 

9 pomocí příběhů a pohádek upevňovat v dětech kladné (morální i volní) vlastnosti, 

9 seznamovat děti s okolním světem, 

9 posilovat dětskou zvídavost, zájem o činnosti a radost z objevování nového. 

 

Klíčové kompetence: 

9 chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí, 

9 raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo, 

9 domlouvá se mimoslovně i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i 

funkci, 

9 uvědomuje si svébytnost své osoby (pojem já, spojení se jménem, hranice svého těla), 

9 přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti, dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla, 

9 je vnímavé a citlivé k druhým, 

9 dokáže vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, 

výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.), 

9 uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky, 

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

 

Dílčí cíle: 

9 nejobecnějším cílem v muzikoterapeutické práci je posílení, případně udržování rovnováhy 

zdraví, 

9 podpora rozvoje úrovně motoriky, 

9 úrovně vnímání tělového schématu, 

9 úrovně percepce, komunikačních schopností a dovedností, 
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9 laterality a spolupráce mozkových hemisfér 

9 prostorové a časové orientace,  

9 tělesných a duševních vlastností dítěte a chování dítěte. 

 

Zahrnují oblasti: 

9 vnímání a pozornosti, 

9 motoriky a senzomotoriky, 

9 emocí, 

9 sociální interakce, 

9 chování, 

9 komunikace, 

9 vědomostí a školní dovednosti, 

9 relaxace a antistresové dovednosti. 

Dílčí cíle se zaměřují na podporu rozvoje hrubé a jemné motoriky, pohybové koordinace, 

senzomotorické koordinace, psychomotoriky, sociomotoriky, neuromotoriky, sluchové a zrakové 

percepce, koncentrace a paměti, práce s hlasem, relaxace, zprostředkování hudebního zážitku, 

neverbalní komunikace a společný prožitek „teď a tady“.  

 

Základní náplň terapie: 

Úvod takového hudebně terapeutického posezení tvoří vždy zhruba 10 – 15 minutová hluboká 

relaxace. To je velmi důležitá část. Hudba při ní provází děti od úvodního naladění až ke stadiím 

velmi hlubokého uvolnění a pak je postupně vede zase zpět k vědomí vlastního těla a okolí. Cílem 

je harmonizace, vnitřní prozáření, koupel v tónech. 

Po této úvodní relaxaci se pak otevírá spousta dalších možností. Jednou z nich je třeba hra na 

hudební nástroje. Je totiž příjemné nejen hudbu poslouchat, ale je též velmi objevné a inspirující 

sám se na vytváření hudby podílet. S dětmi se proto naučíme hrát na spoustu zajímavých hudebních 

nástrojů, které znějí krásně samy o sobě i dohromady s jinými. Kromě mnoha dalších aspektů to 

dětem přináší vědomí tvůrčího zapojení, sounáležitosti s druhými, pocit, že teď oni něco vytvářejí a 

dávají druhým. Při zmíněné úvodní relaxaci se můžeme taktéž rozdělit na dvě skupiny – jedna hraje 

a druhá poslouchá a relaxuje. Pak se obě skupiny vystřídají a nakonec se všichni podělí o své dojmy 

a pocity. 

Dále můžeme používat spoustu chřestítek, zvonečků, bubnů, bubínků a podobných nástrojů. 

Rozvíjení smyslu pro rytmus je totiž nesmírně důležitým aspektem, který se pak zpětně promítá v 
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mnoha dalších úrovních. Některé dětí na tom nemusejí býti  motoricky zcela v pořádku a první 

pokusy o náznak pravidelnějšího rytmu mohou zdánlivě vypadat dost beznadějně. Ale je velmi 

potěšující vidět, že už po několika měsících se mohou jejich schopnosti v tomto směru zřetelně 

zlepšovat a bariéry pozvolna překračovat.  

Dále budeme rozvíjet jednotlivé hudební elementy (rytmus, melodie, harmonie, ticho), které  

působí na organismus dítěte. Seznámení dětí bude s účinky hudby, které stimulují rozvoj dětské 

osobnosti. Budeme zařazovat poslech relaxační hudby ke zklidnění dětí a jejich emocí. 

Vyzkoušíme si řadu zážitkových hudebních technik, práci s hlasem a jednoduchými hudebními 

nástroji. Naučíme se jednoduché rytmické hry a klidnější pohybové aktivity, hry na tělo a s 

tělem, s hlasem, hudebně pohybové a taneční hry s využitím padáku. 

 

Způsob realizace: 

Terapie bude probíhat v relaxační místnosti na třídě Koťata, kde mají děti možnost zažívat nové 

podněty v oblasti vnímání hudby, mají možnost se seznamovat s netradičními hudebními nástroji 

a sami na ně hrát.   

Vybavení místnosti nabízí také využití hudby, relaxačních zvuků moře, louky. Je možnost také 

využívat světelnou stimulaci prostřednictvím vodního světelného válce, hvězdného nebe, optických 

vláken nebo projektorů.“ 

Terapie bude probíhat co 14 dní, jeden den v týdnu v dopoledních hodinách, kterou si povedou 

učitelky na třídě s dopomocí asistenta pedagoga. 

 

SNOEZELEN 
Snoezelen je terapeutický zaměřená aktivita, která zlepšuje zdravotní stav. Podmínkou je zvláštní 

prostředí, ve kterém je nabízeno velké množství smyslových stimulů. Důležitou roli zde hraje 

propojení vztahu mezi účastníkem a zkušeným doprovázejícím člověkem. Snoezelen hodina je 

promyšlená, řízená a strukturovaná a má jasný cíl, ke kterému dojdeme formou hry a zábavy. 

Klíčovým poselstvím je, že čím multismyslovější stimulacemi, tím pravděpodobněji bude 

informace vnímána přesným, hodnotným a spolehlivým způsobem. Představa používání jednoho 

konkrétního smyslu izolovaně je klamná. Jsme multismyslové bytosti a naše smysly pracují ve 

vzájemném souladu. 
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Záměry: 

9 podporovat pohodu dětí a jejich psychickou stabilitu, 

9 rozvíjet poznávací schopnosti a citová vyjádření, 

9 rozvíjet paměť, pozornost, představivost a fantazii, 

9 rozvíjet smyslové vnímání (zrak, hmat, čich, chuť, sluch), 

9 rozvíjet schopnost vytvářet citové vztahy, podporovat chápání a dodržování pravidel, 

9 umožňovat dětem poznávat sám sebe, posilovat sebedůvěru, samostatnost a sebeovládání, 

9 pěstovat v dětech kladný vztah ke knihám, čerpat z nich zábavu i poučení, 

9 rozvíjet hudebně pohybové cítění dětí, podněcovat radost z pohybu,, 

9 poznávat sebe sama, 

9 rozvíjet tvořivost a fantazii při práci, 

9 rozvíjet schopnosti a dovednosti dětí vyjádřit získané dojmy a prožitky, 

9 seznámit děti se světem lidí, zvířat, kultury, techniky a umění,  

9 vytvářet povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou i neživou přírodou, lidmi, 

společností. 

 

Klíčové kompetence: 

9 chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí, 

9 poznává, že se může mnohému naučit,, 

9 raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo 

9 domlouvá se mimoslovně i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i 

funkci, 

9 je vnímavé a citlivé k druhým, 

9 získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení,, 

9 dokáže vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky 

9 soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá  při tom 

jednoduchých pojmů, znaků a symbolů (písmena, číslice, geometrické tvary),, 

9 udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce, 

9 správně reagovat na světelné a akustické signály, 

9 rozvíjet a obohacovat hru podle své představivosti a fantazie. 

 

Dílčí cíle: 

9 rozvoj kognitivních funkcí, 

9 rozvoj komunikačních schopností, 
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9 zvýšení koncentrace, 

9 pocit pohody, uvolnění, 

9 snížení agresivity, 

9 zklidnění, 

9 aktivizace,, 

9 stimulace – probouzí zájem, 

9 snižuje pocity strachu a úzkosti, 

9 podporuje socializace. 

 

Základní náplň: 

9 podpora smyslů (hmat, čich, rovnováha, zrak, chuť, sluch), 

9 uvítací rituál, 

9 projekce, 

9 obsah hodiny, 

9 výtvarný projev, 

9 relaxace, 

9 úklid, 

9 závěrečný rituál. 

 

Realizace: 

Terapie bude probíhat na třídě Koťata v relaxační místnosti, a to dle následujícího harmogramu: 

9 dvě děti v dopoledních hodinách, 

9 v případě nepříznivého počasí lze využít i skupinovou snoezelen.  
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Příloha č. 2 

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 

Enviromentální výchova - je chápána jako výchova, směřující k souladu člověka s životním 

prostředím. Znamená budovat citlivý a aktivní přístup k životnímu prostředí, lidem, společnosti a 

naší planetě Zemi. 

K aktivizujícím metodám, prostřednictvím kterých se děti seznamují s okolní přírodou, patří přímé 

pozorování přírody, rostlin a zvířat při vycházkách, pobytu venku, na zahradě, v lese. 

 

Program směřuje: 

9 k budování pozitivního vztahu k přírodě, 

9 k posilování přirozených poznávacích citů - zvídavosti, zájmu, radosti z objevování nových 

věcí, poznatků a možností, 

9 ke zdravému životnímu stylu, k uvědomování si, že člověk může ovlivnit své zdraví 

vlastním chováním, 

9 k povědomí o různorodosti zemského povrchu, přírody, podnebí a existenci planety Země 

jako součástí vesmíru, 

9 k rozvoji pocitu sounáležitosti s ostatními lidmi, společností a vztahu k městu, kde žijí, 

9 k ohleduplnému chování v přírodě, k šetrnému zacházení s rostlinami a živočichy a 

uvědomování si, co všechno může životní prostředí poškozovat. 

 

Jednotlivé části programu budou realizovány v návaznosti na Školní vzdělávací program a průběžně 

zařazovány do Třídních programů, podle schopností a možností dětí v každé třídě. 

 

V rámci programu budeme: 

9 trávit co nejvíce času venku, využívat zahradu MŠ, (podnikat vycházky a výlety do okolí s 

cílem environmentální výchovy - blízký park, okolí MŠ s rodinnými domy a zahradami k 

zprostředkování zkušeností s přírodou a možnostmi zažívat ji všemi smysly), 

9 využívat dětských knih, encyklopedií a časopisů, 

9 zařazovat pohybové aktivity, relaxační cvičení, prvky jógy během dne do programu ve 

třídách, v zimním období pobyty v solné jeskyni, pro předškoláky zajistíme předplavecký 
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výcvik, 

9 pravidelně využívat jízdy na koníkovi, canisterapii, 

9 spolupracovat s kuchařkami v MŠ – zajištění zdravé výživy, pitného režimu, ochutnávek 

ovoce a zeleniny, 

9 připravovat dlouhodobé aktivity směřující k péči o životní prostředí - třídění odpadu, sběr 

papíru, úspora vody a energie, pomoc při péči o rostliny v mateřské škole a o školní 

zahradu,    

9 zúčastňovat se akcí podporující ekologické aktivity - úklid zahrady mateřské školy v rámci 

Dnů Země, Stezka přírodníčků, exkurze, výlety – ZOO, Dinopark, planetárium, včelařská 

výstava…, 

9 šířit osvětu mezi rodiči - nástěnky, účast rodičů na akcích, 

9 podporovat vzdělávání učitelek v rámci DVPP a akcí zaměřených na environmentální 

výchovu. 
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Příloha č. 3 
Minimální preventivní program 

Primární prevenci je důležité zahájit již v době předškolní docházky a poskytnout dětem potřebné 

informace formou, která je přiměřená jejich věku. 

Cílem výchovy v mateřské škole je působit na děti tak, aby v nich byly upevněny pozitivní 

vlastnosti a návyky.  

Program má pomoci vytvořit pracovníkům mateřských škol podnětné prostředí pro výchovu dětí ke 

zdravému životnímu stylu, a tím napomáhat eliminovat negativní jevy současné společnosti, jakými 

jsou fyzické i psychické závislosti, nezdravé mezilidské vztahy i psychické poruchy.  

Minimální preventivní program bude realizován v návaznosti na ŠVP a zařazován průběžně do TVP 

podle věku a schopností dětí. 

 

Program směřuje k:  

9 podporování zdravého životního stylu dětí – životospráva, pohybová aktivita, duševní 

hygiena, režim dne …, 

9 upevňování základních pravidel a hodnot společenského chování,  

9 posilování a upevňování obecně uznávaných hodnot (rodina, mateřství, láska),   

9 posilování a rozvíjení zdravých kamarádských vztahů (umět spolupracovat, snažit se 

dohodnout s ostatními) 

9 předcházení šikaně – jejím projevům, stádiím a formám, schopnosti bránit se projevům 

násilí, 

9 rozšíření vědomostí o škodlivost návykových látek na organismus člověka (alkohol, tabák, 

léky) 

9 přiměřenému využívání PC, DVD, dávání přednosti předčítání, prohlížení knih, časopisů, 

9 rozšíření povědomí o odlišnosti pohlaví, národnostních menšin, postižení (všichni jsme si 

rovni) 

 

V rámci programu budeme: 

9 vytvářet třídní pravidla a dbát na jejich dodržování, 

9 podporovat samostatnost v sebeobsluze, v řešení každodenních situací, v rozhodování, 

plánování, 

9 předkládat vhodný vzor společenského chování a být morální podporou, 
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9 využívat  různé knihy, didaktické materiály, pomůcky a hry, interaktivní výukové programy, 

kulturní a sportovní akce, soutěže, 

9 spolupracovat s rodiči při prevenci, popř. řešení negativních patologických jevů, 

9 šířit osvětu mezi rodiči formou nástěnek, webových stránek a individuálních pohovorů, 

9 zapojovat se do preventivních programů (semináře, školení, samostudium), 

9 spolupracovat s městskými organizacemi – integrovaný bezpečnostní systém. 
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Příloha č. 4 

Adaptační program v mateřské škole 

Pro všechny nově příchozí dětí, ale také pro děti, které navštěvují mateřskou školu už nějaký ten 

rok, je připraven při nástupu v září tzv. adaptační program. Tento adaptační program je uzpůsobený 

každému dítěti individuálně a vždy záleží na samotných rodičích, zda chtějí adaptační program 

využít a v jakém rozsahu.  

Každé dítě je individuální osobností a každé se jinak emočně a sociálně přizpůsobuje novému 

prostředí a změnám, které nástup do mateřské školy přináší.  

Cílem adaptačního programu je dítěti co nejvíce usnadnit nástup do mateřské školy, zpříjemnit mu 

první dny ve škole a již od počátku budovat pozitivní vztah k mateřské škole, jejím zaměstnancům a 

ostatním dětem.  

 

První dny v MŠ 

9 první tři měsíce se dítě seznamuje s novým prostředím, kamarády, zvyká si na nový denní 

režim, nová třídní pravidla, na nové požadavky a nároky na dítě kladené, musí zvládnout 

odloučení od rodičů 

9 doporučujeme během adaptačního období navštěvovat MŠ pravidelně 

 

9 je vhodné prodlužovat dobu pobytu dítěte v MŠ postupně, pobyt dítěte rovnou na celý den je 

nepřiměřeně zatěžující pro dítě. 

 

Adaptační plán úspěšného vstupu dítěte do MŠ: 

První fáze:  první den v MŠ za účasti rodičů – maximálně 1 h. 

Druhá fáze: docházka dítěte v rozsahu 2 -b3 hodiny samo, nebo v přítomnosti rodičů, odchod z MŠ 

před obědem.   

Třetí fáze:   dopolední docházka, odchod dítěte po obědě. 

Čtvrtá fáze: (pokud probíhá adaptace bez potíží) celodenní pobyt dítěte v MŠ. 

 

Základem úspěšné adaptace dítěte v MŠ je spolupráce rodičů s učitelkami na třídě, vždy záleží na 

individualitě dítěte. Učitelky mají dostatek zkušeností, aby rodičům doporučily nejvhodnější způsob 

postupu při adaptaci jejich dítěte. 
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7 užitečných rad, které rodičům a dětem usnadní první dny v mateřské škole: 

1. Snažte se zvládnout své emoce – rozlučte se krátce, s láskou, ale rozhodně, nejlépe v šatně.  

2. Nenechte se obměkčit a loučení s dítětem zbytečně neprotahujte, pouze mu sdělte, kdy si ho 

vyzvednete, popř. kdo ho vyzvedne, je to pro dítě velice důležité.  

3. Ujistěte dítě, kdy pro ně přijdete a svůj slib dodržte. Říkejte mu pravdu. 

4. Vysvětlujte dítěti, že každý má své povinnosti – rodič práci, dítě školku. 

5. Na školku se společně těšte a vyprávějte si, jak jste prožili den. Povídejte si s dítětem o tom, co 

všechno ve školce zažilo, co dělalo, s čím si hrálo, co nového se učilo, co mělo k obědu apod. 

6. Komunikujte s učitelkou a sdělujte si důležité momenty z domova, můžeme tak vyjít vstříc 

pohodě dítěte. 

7. Pokud má vaše dítě problém s adaptací, můžete mu do školky donést jeho oblíbenou hračku, 

„plyšáka“, polštářek na spaní, dečku a podobně. 
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Příloha č. 5 
Desatero pro rodiče dětí předškolního věku 

V rámci příprav materiálu Konkretizované očekávané výstupy RVP PV vzešel, na základě četných 

dotazů rodičů, také návrh materiálu popisující základní požadavky pro děti předškolního věku, který 

by mohli využít rodiče. 

Vstup do první třídy základní školy představuje pro dítě velkou životní změnu. Mění se role dítěte, 

prostředí, dospělí i vrstevníci, denní program, náplň činnosti, nároky i požadavky. Aby dítě mohlo 

zvládnout tuto náročnou situaci bez vážnějších problémů, mělo by být nejen dostatečně vývojově a 

sociálně zralé, ale také dobře připravené.  

Materiál nabízí rodičům dětí předškolního věku základní informace toho, co by mělo jejich dítě 

zvládnout před vstupem do základní školy. Jsou zde zachyceny jak výchovné, tak vzdělávací 

předpoklady. Je třeba mít ale na zřeteli, že zrání dítěte je nerovnoměrné, že každé dítě nemusí všech 

parametrů dosáhnout, ale může se k nim přiblížit. 

Přehled základních dovedností propojuje a sjednocuje cíle rodiny a školy. Proto je velmi důležitá 

spolupráce rodiny a školy, která se podílí na vzdělávání dítěte. 

 

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být 

samostatné v sebeobsluze  

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:                                          

9 pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. háže a chytá míč, udrží 

rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně), 

9 svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne 

si čepici, rukavice), 

9 je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, používá 

ubrousek), 

9 zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší si 

ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě), 

9 zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo, 

připraví další pomůcky, srovná hračky), 

9 postará se o své věci (udržuje v nich pořádek). 
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2.  Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže: 

9 zvládá odloučení od rodičů, 

9 vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas, 

9 projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách, 

9 ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na 

pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci), 

9 je si vědomé zodpovědnosti za své chování, 

9 dodržuje dohodnutá pravidla. 

 

3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti  

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže: 

9 vyslovuje správně všechny hlásky (i sykavky, rotacismy, měkčení), 

9 mluví ve větách, dovede vyprávět příběh, popsat situaci apod., 

9 mluví většinou gramaticky správně (tj. užívá správně rodu, čísla, času, tvarů, slov, předložek 

aj.), 

9 rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí, 

9 má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno, 

9 přirozeně a srozumitelně hovoří s dětmi i dospělými, vede rozhovor, a respektuje jeho 

pravidla,  

9 pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno (označí si výkres značkou nebo písmenem),  

9 používá přirozeně neverbální komunikaci (gesta, mimiku, řeč těla, aj.), 

9 spolupracuje ve skupině. 

 

4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci  

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:  

9 je zručné při zacházení s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji (pracuje 

se stavebnicemi, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává, nalepuje, správně 

otáčí listy v knize apod.), 

9 zvládá činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební prvky apod.), 

9 tužku drží správně, tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím, 

9 vede stopu tužky, tahy jsou při kreslení plynulé, (obkresluje, vybarvuje, v kresbě přibývají 

detaily i vyjádření pohybu), 

9 umí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník), různé 
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tvary, (popř. písmena), 

9 rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat), 

9 řadí zpravidla prvky zleva doprava, 

9 používá pravou či levou ruku při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky 

uplatňuje (je zpravidla zřejmé, zda je dítě pravák či levák). 

 

5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy  

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:                     

9 rozlišuje a porovnává podstatné znaky a vlastnosti předmětů (barvy, velikost, tvary, 

materiál, figuru a pozadí), nachází jejich společné a rozdílné znaky, 

9 složí slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika tvarů, 

9 rozlišuje zvuky (běžných předmětů a akustických situací i zvuky jednoduchých hudebních 

nástrojů), 

9 rozpozná rozdíly mezi hláskami (měkké a tvrdé, krátké a dlouhé),  

9 sluchově rozloží slovo na slabiky (vytleskává slabiky ve slově), 

9 najde rozdíly na dvou obrazcích, doplní detaily, 

9 rozlišuje jednoduché obrazné symboly a značky i jednoduché symboly a znaky 

s abstraktní podobou (písmena, číslice, základní dopravní značky, piktogramy), 

9 postřehne změny ve svém okolí, na obrázku (co je nového, co chybí), 

9 reaguje správně na světelné a akustické signály. 

 

6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se 

v elementárních matematických pojmech  

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže: 

9 má představu o čísle (ukazuje na prstech či předmětech počet, počítá na prstech, umí počítat 

po jedné, chápe, že číslovka vyjadřuje počet), 

9 orientuje se v elementárních počtech (vyjmenuje číselnou řadu a spočítá počet prvků 

minimálně v rozsahu do pěti (deseti), 

9 porovnává počet dvou málopočetných souborů, tj. v rozsahu do pěti prvků (pozná rozdíl a 

určí o kolik je jeden větší či menší), 

9 rozpozná základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník atd.), 

9 rozlišuje a porovnává vlastnosti předmětů, 

9 třídí, seskupuje a přiřazuje předměty dle daného kritéria (korálky do skupin podle barvy, 

tvaru, velikosti), 
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9 přemýšlí, vede jednoduché úvahy, komentuje, co dělá („přemýšlí nahlas“), 

9 chápe jednoduché vztahy a souvislosti, řeší jednoduché problémy a situace, slovní příklady, 

úlohy, hádanky, rébusy, labyrinty, 

9 rozumí časoprostorovým pojmům (např. nad, pod, dole, nahoře, uvnitř a vně, dříve, později, 

včera, dnes), pojmům označujícím velikost, hmotnost (např. dlouhý, krátký, malý, velký, 

těžký, lehký). 

 

7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si 

zapamatovat a vědomě se učit 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže: 

9 soustředí pozornost na činnosti po určitou dobu (cca 10-15 min.), 

9 „nechá“ se získat pro záměrné učení (dokáže se soustředit i na ty činnosti, které nejsou 

pro něj aktuálně zajímavé), 

9 záměrně si zapamatuje, co prožilo, vidělo, slyšelo, je schopno si toto po přiměřené době 

vybavit a reprodukovat, částečně i zhodnotit, 

9 pamatuje si říkadla, básničky, písničky, 

9 přijme úkol či povinnost, zadaným činnostem se věnuje soustředěně, neodbíhá k jiným, 

dokáže vyvinout úsilí a dokončit je, 

9 postupuje podle pokynů, 

9 pracuje samostatně. 

 

8.  Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné 

soužití s vrstevníky ve skupině 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže: 

9 uplatňuje základní společenská pravidla (zdraví, umí požádat, poděkovat, omluvit se),  

9 navazuje kontakty s dítětem i dospělými, komunikuje s nimi zpravidla bez problémů, 

s dětmi, ke kterým pociťuje náklonnost, se kamarádí, 

9 nebojí se odloučit na určitou dobu od svých blízkých, 

9 je ve hře partnerem (vyhledává partnera pro hru, v zájmu hry se domlouvá, rozděluje a mění 

si role), 

9 zapojí se do práce ve skupině, při společných činnostech spolupracuje, přizpůsobuje se 

názorům a rozhodnutí skupiny, 

9 vyjednává a dohodne se, vyslovuje a obhajuje svůj názor, 

9 ve skupině (v rodině) dodržuje daná a pochopená pravidla, pokud jsou dány pokyny, je 
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srozuměno se jimi řídit, 

9 k ostatním dětem se chová přátelsky, citlivě a ohleduplně (dělí se o hračky, pomůcky, 

pamlsky, rozdělí si úlohy, všímá si, co si druhý přeje), 

9 je schopno brát ohled na druhé (dokáže se dohodnout, počkat, vystřídat se, pomoci 

mladším). 

 

9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost  

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže: 

9 pozorně poslouchá či sleduje se zájmem literární, filmové, dramatické či hudební 

představení, 

9 zaujme je výstava obrázků, loutek, fotografii, návštěva zoologické či botanické zahrady, 

statku, farmy apod., 

9 je schopno se zúčastnit dětských kulturních programů, zábavných akcí, slavností, 

sportovních akcí,   

9 svoje zážitky komentuje, vypráví, co vidělo, slyšelo, dokáže říci, co bylo zajímavé, co jej 

zaujalo, co bylo správné, co ne, 

9 zajímá se o knihy, zná mnoho pohádek a příběhů, má své oblíbené hrdiny,  

9 zná celou řadu písní, básní a říkadel, 

9 zpívá jednoduché písně, rozlišuje a dodržuje rytmus (např. vytleskat, na bubínku), 

9 vytváří, modeluje, kreslí, maluje, stříhá, lepí, vytrhává, sestavuje, vyrábí, 

9 hraje tvořivé a námětové hry (např. na školu, na rodinu, na cestování, na lékaře), dokáže hrát 

krátkou divadelní roli.  

 

10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže: 

9 vyzná se ve svém prostředí (doma, ve škole), spolehlivě se orientuje v blízkém okolí (ví, kde 

bydlí, kam chodí do školky, kde jsou obchody, hřiště, kam se obrátit když je v nouzi apod.), 

9 zvládá běžné praktické činnosti a situace, s nimiž se pravidelně setkává (např. dovede 

vyřídit drobný vzkaz, nakoupit a zaplatit v obchodě, říci si o to, co potřebuje, ptá se na to, 

čemu nerozumí, umí telefonovat, dbá o pořádek a čistotu, samostatně se obslouží, zvládá 

drobné úklidové práce, je schopno se starat o rostliny či drobná domácí zvířata),  

9 ví, jak se má chovat (např. doma, v mateřské škole, na veřejnosti, u lékaře, v divadle, 

v obchodě, na chodníku, na ulici, při setkání s cizími a neznámými lidmi) a snaží se to 

dodržovat, 
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9 má poznatky ze světa přírody živé i neživé, lidí, kultury, techniky v rozsahu jeho 

praktických zkušeností (např. orientuje se v tělesném schématu, umí pojmenovat jeho části i 

některé orgány, rozlišuje pohlaví, ví, kdo jsou členové rodiny a čím se zabývají, rozlišuje 

různá povolání, pomůcky, nástroje, ví, k čemu jsou peníze, zná jména některých rostlin, 

stromů, zvířat a dalších živých tvorů, orientuje se v dopravních prostředcích, zná některé 

technické přístroje), rozumí běžným okolnostem, dějům, jevům, situacím, s nimiž se 

bezprostředně setkává (např. počasí a jeho změny, proměny ročních období, látky a jejich 

vlastnosti, cestování, životní prostředí a jeho ochrana, nakládání s odpady),  

9 přiměřeným způsobem se zapojí do péče o potřebné, 

9 má poznatky o širším prostředí, např. o naší zemi (města, hory, řeky, jazyk, kultura), o 

existenci jiných zemí a národů, má nahodilé a útržkovité poznatky o rozmanitosti světa jeho 

řádu (o světadílech, planetě Zemi, vesmíru), 

9 chová se přiměřeně a bezpečně ve školním i domácím prostředí i na veřejnosti (na ulici, na 

hřišti, v obchodě, u lékaře), uvědomuje si možná nebezpečí (odhadne nebezpečnou situaci, 

je opatrné, neriskuje), zná a zpravidla dodržuje základní pravidla chování na ulici (dává 

pozor při přecházení, rozumí světelné signalizaci), 

9 zná faktory poškozující zdraví (kouření), 

9 uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování, např. šikana, násilí. 
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Příloha č. 6 

Diagnostický záznam vývoje dítěte 

(tabulky k hodnocení EHP) 

 

Jméno:………………………..…….………datum narození:………….………… 

Školní rok: ………………………………… 

 

Stručná charakteristika dítěte: 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Lateralita:……………………………Oční kontakt: …………………………… 

Pokyny k vyplnění:       

S - splnil 

Na – naznačil (s dopomocí) 

N - nesplnil 
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1. SOCIÁLNÍ VÝVOJ 

Věk Dovednost 
Hodnocení 

 

Z L Č 
do 6 měsíců     1   Reaguje na sociální kontakt (úsměvem, živější reakcí)    

    2 Aktivně reaguje na osoby 
(sleduje jejich pohyb, činnost…)    

    3  Přijímá fyzický kontakt, nechá se utěšit    
6-12 měsíců  *41 Projevuje separační úzkost (fixace k blízké osobě)    

    5 Nabídne předmět nebo hračku dospělému, 
předmět však nemusí předat    

  *6 Často hledá zrakový kontakt, 
když se mu věnujeme 2-3 minuty    

    7 Raduje se ze společenské činnosti, 
z příchodu známé osoby    

  *8  Krátkou dobu se zúčastní hry s dospělým 
(posouvání autíčka, hra s míčem)    

    9 Má radost z jednoduchých hříček 
(např. „paci, paci“, „kukuč“ apod.)    

*10 Neverbálně žádá o pomoc    
12-18 měsíců    11 Reaguje na emocionální projevy 

blízkých osob (např. radost – hněv apod.)    

   12 
Zúčastní se kontaktu s dospělým, 
který vyžaduje vzájemnou aktivitu 2-3 min. 
(např. stavění kostek, prohlížení knížky apod.)    

   13 Tahá dospělého, aby mu ukázalo nějaký  
předmět nebo událost    

   14 Spontánně obejme, pohladí, políbí známou osobu    
18-24 měsíců  *15 Pomáhá uklízet věci společně s dospělým    

 *16 Vybízí ke společné činnosti (např. podá knihu 
dospělému, aby si ji společně prohlíželi)    

 *17 Dokáže si vyžádat pomoc 
(očním kontaktem, gestem, slovem)    

   18 Spontánně napodobuje při hře dospělé 
(např. zametá, obouvá si boty, telefonuje apod.)    

24-36 měsíců 
(3. rok)  *19 Projevuje zájem o ostatní děti, 

objevuje se „paralelní hra“    

   20 
Projevuje soucit, poskytuje útěchu 
(slovem, gestem, změnou chování, které není 
považováno za bizarní)    

24-36 měsíců 
(3. rok)  *21 Krátkou dobu se zúčastní hry s jiným dítětem, 

je třeba usměrnění dospělým    

 *22 Těší see ze společných fyzických aktivit 
(např. „Na honěnou“, „Na schovávanou“ apod.)    

   23 Poprosí nebo poděkuje, když se mu to připomene    
                                                           
1 Položky označené * jsou vysvětleny v manuálu 
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   24 Vítá známé děti a dospělé, když je upozorněno    

 *25 
Není-li mu rozuměno, pozoruje zklamání, 
dožaduje se porozumění jinými prostředky, chce, 
aby mu porozuměli (nevzdává to)    

36-48 měsíců 
(4. rok)    26 

Umí vědomě odmítat požadavky, kterým dobře 
rozumí, vědomě překračuje stanovené hranice 
chování a čeká na reakce dospělých    

 *27 Prosí o pomoc, když má nějaký problém    

   28 Spontánně pomáhá dospělému při domácích pracích 
nebo při jiných činnostech    

   29 Reaguje na vyzvání druhých dětí ke kooperativní hře 
a účastní se jí    

48-60 měsíců 
(5. rok)  *30 Je schopen na základě znalostí o myšlení a pocitech 

druhého předvídat jeho reakce (Teorie mysli)    

 *31 Požádá o dovolení, aby si mohl hrát s hračkou, 
se kterou si hraje někdo jiný    

   32 Bez upozornění pozdraví známého dospělého    
 *33 Na veřejnosti se chová většinou sociálně přiměřeně    
   34 Umí počkat, až na něj přijde řada    

   35 Hraje jednoduché společenské hry (např. Pexeso, Loto, 
„Člověče, nezlob se“ apod.)    

60-72 měsíců 
(6. rok) 

   36 Většinou vyhoví žádostí dospělého    
   37 Navazuje kamarádské vztahy ve skupině dětí    
   38 Akceptuje pravidla soutěživých her    

72-84 měsíců 
(7. rok) 

 *39 Umí se vhodně zapojit do rozhovoru dospělých    

 *40 Dokáže rozeznat vhodné a nevhodné chování 
(chápe základní pravidla společenského chování)    

 
POZNÁMKY: 
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2. KOMUNIKACE – RECEPTIVNÍ ŘEČ 

Věk Dovednost 
Hodnocení 

 

Z L Č 
8-12 měsíců     1   Na slovní pokyn a gesto „paci, paci“ reaguje    

    2 Na slovní pokyn a gesto „pá, pá“ reaguje    
    3 Reaguje na gesto natažené ruky a na 

vyzvání „Dej mi!“    
    4 Pozoruje to, co se mu ukazuje    

12-18 měsíců     5 Pouze na slovní pokyn „paci, paci“ reaguje    
    6 Na své jméno reaguje pohledem    
    7 Reaguje na slovní pokyn „Dej mi!“    
    8 Pouze na slovní pokyn „pá, pá“ reaguje    
  *9 Rozeznává některé předměty (např. míč, auto, apod.)    

*10 Reaguje na negativní informace (např. „Nedělej to!“, 
 „Nesahej na to!“ apod.)    

  11 Vyhoví jednoduchým pokynům doprovázenými gesty 
(např. „Pojď sem.“ „Sedni si.“ apod.)    

  12 Pozná některé pojmenované části těla (např. oči, 
pusa, nos apod.)    

  13 Na požádání ukáže na známé osoby a zvířata 
(např. máma, táta, pes apod.)    

  14 Splní jednoduchý verbální pokyn bez gesta 
(např. „Pojď ke mně!“ „Sedni si.“ apod.)    

  15 Otočí hlavu, když se ho zeptají: „Kde je…?“    
  16 Na výzvu ukáže tři pojmenované části těla    

18-24 měsíců   17 Ukáže na známé pojmenované obrázky    

  18 

Vyhoví jednoduchým pokynům nebo větám, 
které obsahují jeden klíčový výraz (stále se ještě 
může zmýlit, když se změní kontext, např. „Ukliď si tu 
hračku!“ apod.    

  19 Začíná rozumět slovům ano - ne    
  20 Reaguje na otázku „Kde?“, ne nezbytně slovem    

 *21 Chápe význam vlastnictví (např. donese tátovi boty, 
mamince kabelku, sestře panenku apod.)    

 *22 Ukáže nebo podá pojmenované obrázky či fotky    
24-36 měsíců 
(3. rok)    23 Na požádání podá předměty denní potřeby, 

se kterými má každodenní zkušenost    

   24 Spojuje jednotlivá slova do významových kategorií 
(např. jídlo, oblečení apod.)    

   25 Receptivně rozliší malý - velký    

   26 Podá obrázky znázorňující činnost, se kterou má 
Každodenní zkušenost (alespoň 1 ze 3)    
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24-36 měsíců 
(3. rok)    27 

Porozumí větám, které obsahují jen jeden pokyn 
(přesně vykoná: např. „Ukliď si boty.“, 
„Obleč si tričko.“, „Přines knihu.“ apod.    

  *28 Rozliší receptivně pohlaví    
   29 Ukáže na pojmenovaná zvířata (6)    
   30 Chápe kategorie: „ve“, „na“, „do“    
   31 Receptivně identifikuje tvary 

(např. „Kde je trojúhelník?“ apod.    
 *32 Umí receptivně napočítat dva předměty    
   33 Naslouchá vysvětlením proč a jak    

36-48 měsíců 
(4. rok)    34 Provede jednoduchý dvoustupňový pokyn 

(např. „Sedni si a jez.“ apod.)    
   35 Určí větší předmět ze dvou ukázaných    

   36 Rozumí delším větám, v nichž je pouze jeden pokyn 
(např. „Půjdeme ven, obleč si kabát.“ apod.)    

   37 Receptivně rozlišuje barvy 
(např. „Podej červený míč.“ apod.)    

    38 Rozumí funkčním spojením (např. „Co si oblékáš?“, 
„Co jíme?“, apod.) – možno ukazovat na obrázcích    

    39 Splní dva časově související pokyny 
„nejprve… pak“ apod.)    

    40 Chápe otázky, ve kterých je možnost výběru 
(„Chceš to nebo to…?“)    

   *41 Umí receptivně napočítat tři předměty    

    42 Položí věci při použití  
slov: „za“, „vedle“, „mezi“, „u“ apod.    

48-60 měsíců 
(5. rok) 

  *43 Rozumí výrazu „stejný“ (předměty)    
  *44 Rozumí výrazu „jiný“ (předměty)    
   45 Rozumí krátkým pohádkám a příběhům    
  *46 Chápe pojmy včera, dnes a zítra    
  *47 Rozezná lidi podle pohlaví    
   48  Rozezná, co je stejné na obrázku    
   49 Rozezná, co je jiné na obrázku    
   50 Chápe otázku „Který?“    
  *51  Rozumí žertu, humoru    
  *52 Receptivně pozná některé číslice    
  *53 Receptivně pozná některá velká tiskací písmena    

60-72 měsíců 
(6. rok) 

  *54 Rozumí nepřímé otázce (např. „Mohl bys mi podat?“ apod.)    
  *55 Chápe vztah menší - větší    

72-84 měsíců 
(7. rok) 

  *56 Rozumí přirovnáním, nechápe je doslovně    
  *57 Na základě přečteného textu splní zadaný úkol    
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3. KOMUNIKACE – EXPRESIVNÍ ŘEČ – verbální vyjadřování 

Věk Dovednost 
Hodnocení 

 

Z L Č 
do 6 měsíců 
 

    1 Vokalizuje    
    2  Jednu slabiku žvatlá řetězově – „da-da-da“    

    3 Kombinuje zvuky z několika  
hlásek – „da-ma-ba“ (žvatlá)    

6-12 měsíců     4 Opakuje zvuky a jednotlivá slova    
    5 Používá pozdrav („pá, pá“)    
    6 Žvatlá ve stylu vyprávění    
    7  Spojuje první slova s osobou nebo věcí    

12-18 měsíců     8 Na požádání produkuje zvuky zvířat    
    9 Používá svůj žargón    

   10 Vyjadřuje přání jedním slovem 
(např. „Pá“, „Ham“ apod.)    

   11 
Používá různá slova, ne vždy správně (rozšířené 
používání významu slov, např. slovo „táta“ používá  
pro všechny muže apod.)    

   12 Odpovídá na otázky: „Co je to?“     
   13 Odpovídá na otázky: „Kdo je to?“    

18-24 měsíců    14  Začíná používat věty ze dvou slov 
(např. „Jet auto“, „Máma jít“ apod.)    

   15 Klade otázky: „Co je to?“    
  *16 Používá 6-20 slov ve správném kontextu    

   17 Používá slovo „to“ (místo aby pojmenoval požadovaný 
předmět), které doprovází gestem    

  *18 Používá záporné věty, např. „Nechci.“, „Nepůjdu.“ apod. 
Ne vždy ve správném kontextu    

  *19 Vysloví žádost o pomoc (nemusí nutně použít slovo 
„pomoc“)    

   20  Používá k označení vlastnictví ve většině případů 
zájmena „můj, moje“    

   21 Používá fráze ze dvou slov (např. na otázku: „Chceš 
nějaký džus?“ odpoví: „Chceš džus?“ apod.)    

   22 Na sebe poukazuje svým jménem, používá 2. nebo  
3.osobu čísla jednotného    

   23 Je schopné zachovat téma rozhovoru 
(neodbíhá od tématu)    

24-36 měsíců 
(3. rok)    24 Tvoří jednoduché otázky (např. „Kde je táta?“, 

„Jít pá?“ apod.)    
   25 Zná několik rýmů dětských říkanek    
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24-36 měsíců 
(3. rok)    26 K vyjádření myšlenky používá jednoduché dvou až 

tříslovné věty (např. „Víc už není.“, „Už je pryč.“ apod.)    
  *27  Správně používá slovo „ano“ a  „ne“    
   28 Odpoví na otázku: „Jak se jmenuješ?“    
   29 Pojmenuje věci a osoby na obrázku    
   30  Používá kombinaci podstatné jméno a sloveso    

   31  Vyslovuje negativní výroky ve správném kontextu, 
např. „Nepůjdu tam.“, „Nechci to dělat.“ apod.    

 *32 Používá množné číslo    
 *33 Skloňuje podstatná jména    
   34 Vypráví podle obrázku s návodnými otázkami    
  *35 Začíná používat zájmena    
   36 Pojmenuje tvary    

36-48 měsíců 
(4. rok) 

   37 Expresivně rozlišuje malý - velký    
   38 Komplexně popíše obrázek    

  *39 Je schopno strukturované konverzace 
(např. „Půjdeme do obchodu.“ apod.)    

   40 Používá kombinaci podstatné jméno a přídavné jméno    
   41 Mluví o sobě s použitím zájmen „já“, „mne“     
  *42 Předá krátký vzkaz    
   43 Pojmenuje základní barvy    
   44 Klade otázky: „Proč?“    
  *45  Pojmenuje správně své pohlaví    
  *46 Časuje slovesa    
  *47 Hlasitě počítá, nemusí zachovat číselnou řadu    
   48 Na vyzvání řekne celé své jméno    

48-60 měsíců 
(5. rok)    49 Správně používá předložky 

na určení místa: „na, pod, v…“    
   50 Mluví ve větách, zpravidla požívá 4-5 slov    
  *51 Napočítá určitý počet předmětů (do 3)    

   52 Odpoví na otázky týkající se času 
(např. „Kdy snídáš?“, „Kdy jdeš spát?“, apod.    

  *53 Částečně kontroluje rychlost řeči a hlasitost 
podle toho, co chce zdůraznit    

   54 Na požádání sděluje události, které se staly  
v minulosti    

   55 Průběžně klade otázky „kdy“, „jak“, a „proč“    
   56 Spontánně vypráví podle obrázku    
  *57 Správně používá budoucí čas    
   58 Poslouchá příběhy, pohádky, je schopen interpretace,  

která může být nepřesná    
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60-72 měsíců 
(6. rok) 

  *59 Pojmenuje některá čísla    

   60 Odpoví na otázky „co bylo včera“, „co je dnes“, 
„co bude zítra“    

  *61 Pojmenuje některá velká tiskací písmena    
   62 Vypráví příběhy bez obrázkového doprovodu    
   63 Odpočítá správně číselnou řadu    
   64 Když potřebuje, zeptá se na význam slov    

72-84 měsíců 
(7. rok) 

   65 Umí správně oslovit, pozdravit i s vykáním     
   66 Vyjmenuje dny v týdnu    

    67 Plynule a gramaticky správně hovoří    

   *68 Čte krátké věty     

   *69 Čte s minimem chyb    

   *70 Čte s porozuměním    
 

4. KOMUNIKACE – EXPRESIVNÍ ŘEČ – neverbální vyjadřování 

Věk Dovednost 
Hodnocení 

 

Z L Č 
do 12 měsíců 
 

    1 Naváže oční kontakt    
    2 Vede ruku dospělého k žádanému předmětu    
    3 Dotkne se, strčí do žádaného předmětu    
    4 Zvedne ruce nahoru, když chce pochovat    
    5 Ze vzdálenosti cca 50 cm natáhne ruku 

k žádanému předmětu    
    6 Pozoruje to, co se mu ukazuje (sdílená pozornost)    
   *7  Ukazuje ve smyslu deklarativním    

12-24 měsíců    *8 Pohybem vyjádří základní potřeby: jíst, pít, čůrat…    
   *9 Zápor vyjádří zavrtěním hlavy    

  *10 V kontextu různých situací, používá řadu 
výrazů tváře    

   11 Ukáže na žádaný předmět a ujistí se navázáním 
očního kontaktu, že dospělý dává pozor    

  *12 Používá několik gest, kterými doprovází řeč    
  *13 Používá gesta, aby nahradilo řeč    
  *14 Souhlas vyjádří pokývnutím hlavy    
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POZNÁMKY: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

5. IMITACE - motorická 

Věk Dovednost 
Hodnocení 

 

Z L Č 
do 12 měsíců     1 Napodobí po dospělém jednoduché pohyby 

(např. tleskání, mávání rukou, míchání lžičkou apod.)    

    2 Napodobí mačkání zvukové hračky, 
aby vydávala zvuky    

12-24 měsíců     3 Po předvedení napodobí zvonění zvonkem     
    4 Po předvedení vyplázne jazyk    

    5 Napodobí jednoduché činnosti (např. česání, 
čištění zubů apod.)    

    6 Napodobí různé pohyby rtů    
    7 Napodobí hod míčem    
    8 Napodobí ukládání kostek do krabice    
    9 Napodobí gesta po dospělém (např. „ty, ty, ty“ apod.)    
   10 Po předvedení si sáhne rukou na nos    
  *11 Napodobí různé výrazy tváře    

24-36 měsíců 
(3. rok) 

   12 Po předvedení postaví komín z kostek (tři)    

   13 Napodobí užívání domácích předmětů 
(např. míchá, zametá, luxuje, žehlí apod.)    

   14 Postaví most podle modelu    
36-48 měsíců 
(4. rok)    15 Napodobí sérii pohybů  

po dospělém – vzpažit – předklonit – vzpažit    
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  *16 Pantomimicky napodobuje činnosti    
   17 Hází a chytá míč s dospělým    

48-60 měsíců 
(5. rok)    18 Napodobí pohyby k nácviku košíkové 

(driblování, hod na koš)    
   19 Po předvedení přeloží papír    

60-72 měsíců 
(6. rok)    20 Napodobí složitější pohybový vzorec 

(tři poskoky na každé noze, dřep, tři poskoky snožmo)    
 *21 Navléká korále podle algoritmu    

72-84 měsíců 
(7. rok)    22 

Napodobí sérii cviků ve správném pořadí: kotrmelec, 
přeskok přes lavičku, podlézt pod překážkou  
a doběhnout na místo    

   23 Postaví pyramidu z kostek podle předlohy, 
základna z pěti kostek    

   24 Umí vyjádřit postojem těla osobu nebo činnost 
(např. hra „Na sochy“ apod.)    

 

6. IMITACE - sociální 

Věk Dovednost 
Hodnocení 

 

Z L Č 
do 12 měsíců     1 Usměje se jako odpověď na úsměv    

    2 Napodobí jednoduché dětské sociální hříčky 
(např. schovávaná se šátkem apod.)    

12-24 měsíců     3 Napodobuje jednoduché činnosti 
(např. chová miminko, krmí ho apod.)    

    4 Napodobuje hru vrstevníků (paralelně)    
24-36 měsíců 
(3. rok)     5 

Při hře s panenkou (maňáskem) napodobí 
jednoduché činnosti (např. čištění zubů, jedení, 
pití apod.)    

    6 Napodobuje při hře domácí práce    
36-48 měsíců 
(4. rok)     7 Po předvedení napodobí hru s maňáskem 

(navleče si maňáska a předvádí jednoduché činnosti)    

    8 Při symbolické hře napodobuje různé činnosti, 
případně hry (např. hra na obchod, na rodinu apod.)    

48-60 měsíců 
(5. rok) 

    9 Napodobí emoce podle fotografie či obrázku     

   10 Zapojuje se do fantazijních her s ostatními dětmi 
(např. na princezny, na indiány apod.)    

60-72 měsíců 
(6. rok)    11 Přijímá různé sociální role (hraje si např. na lékaře, 

učitele apod.)    
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7. IMITACE - verbální 

Věk Dovednost 
Hodnocení 

 

Z L Č 
9-12 měsíců 

    1 
Záměrně napodobuje zvuky po dospělém, je si vědomo 
napodobování (samohlásky, souhlásky, popřípadě  
shluky obou)    

12-24 měsíců     2 Opakuje jednotlivá slova    
    3 Napodobuje vokalizaci dospělého (např. kašel,  

kýchání, vzdychání apod.)    
    4 Opakuje dvou slovné věty    
    5 Napodobí intonaci po dospělém (např. „Ty, ty, ty“ apod.)    
    6 Opakuje hlasy zvířat    

24-36 měsíců 
(3. rok) 

    7 Zopakuje řadu dvou čísel    
    8 Zopakuje krátkou říkanku     
    9  Zopakuje krátkou frázi: „Máma jede.“    

36-48 měsíců 
(4. rok) 

   10 Zopakuje řadu tří čísel    
   11 Zopakuje jednoduchou větu: „Máma jede autem.“    
 *12  Řekne krátkou básničku, zazpívá písničku    

48-60 měsíců 
(5. rok) 

   13 Zopakuje řadu čtyř čísel     

   14 Zopakuje komplexní větu: „ Máma jede autem,  
táta vlakem.“    

   15 Napodobí při vyprávění intonaci a barvu hlasu  
po dospělém (např. pohádka „Boudo boudičko“ apod.)    

60-72 měsíců 
(6. rok)  *16 Reprodukuje svými slovy krátkou pohádku 

obsahově správně    
72-84 měsíců 
(7. rok)  *17 

Najde rýmy k jednoduchým slovům 
(např. tužka – muška, háček – sáček, růže – kůže, 
bota – nota apod.)    

   18 Umí převyprávět slyšený vtip, dobře mu porozumí 
a nevyzradí předem pointu    

 

POZNÁMKY: 
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8. JEMNÁ MOTORIKA 

Věk Dovednost 
Hodnocení 

 

Z L Č 
do 6 měsíců     1   Hraje si s prsty, pozoruje je    

    2 Uchopí předmět (dlaňový úchop)    
    3  Tahá za oděv nebo přikrývku    
    4 Bouchá do předmětů    

6-12 měsíců     5 Přendává předměty z ruky do ruky    
    6 Bere předměty pomocí palce a prstů (špetkový úchop)    
    7 Manipuluje s vypínači osvětlení    
    8 Navléká kruhy na trn (cca průměr kruhu 8 cm)    

12-24 měsíců     9 Palcem a ukazováčkem uchopí předměty (pinzetový úchop)    
   10 Navléká velké korále na trn (korále o průměru cca 25 mm)    
   11 Sejme poklop, který jde snadno sundat    
   12  Dá dvě kostky na sebe     
   13 Zapichuje špejle do modelovací hmoty    
  *14 Strká prsty do malých děr    
  *15 Roztrhne papír    
   16 Listuje v knize, obrací více listů najednou    
   17 Otevře dveře na kliku    

24-36 měsíců 
(3. rok) 

   18 Spojí a rozpojí patentové kostky (duplo)    
   19 Dá čtyři kostky na sebe    
   20 Zmačká do kuličky měkký papír velikosti A4    
   21 Vyválí váleček z modelovací hmoty     
  *22 Odšroubuje víko od krabičky od krému    
   23 Zapichuje kolíky do perforované desky    
   24 Vyfukuje bubliny z bublifuku    
   25 Navléká korále na tkaničku    
   26 Rozbalí bonbón    

36-48 měsíců 
(4. rok) 

   27 Drží tužku palcem a prsty, ne pěstí    
   28 Dá osm kostek na sebe    
   29 Našroubuje víčko na láhev    

   30 Přestřihne nůžkami proužek papíru cca 2 cm široký 
jedním střihem    

   31 Zapichuje prvky mozaiky libovolně do perforované desky 
(průměr prvků cca 15-20 mm)    

  *32 Vymodeluje mističku z modelovací hmoty    
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48-60 měsíců 
(5. rok) 

   33 Dotkne se palcem postupně všech prstů téže ruky    
   34 Stříhá nůžkami po rovné čáře    
  *35 Šroubuje drobnou matičku na šroubek    
   36 Vystřihne 5 cm kruh    
   37 Navlékne drobné korálky pomocí jehly na nit    
  *38 Nalepuje tvary (z papíru – kolo, čtverec …)    
  *39  Z modelovací hmoty tvoří zvířátka a postavy    

60-72 měsíců 
(6. rok) 

   40 Vystřihuje složitější tvary (např. auto)    
   41 Drží tužku jako dospělý    
   42 Zaváže uzel    

72-84 měsíců 
(7. rok)    43 Zaváže kličku na tkaničce    

 

9. HRUBÁ MOTORIKA 

Věk Dovednost 
Hodnocení 

 

Z L Č 
do 6 měsíců     1   V poloze na bříšku zvedne krátce hlavičku    

    2 Převrací se z bříška na záda a naopak    
    3  Chvíli se udrží v pozici na čtyřech    
    4 Natahuje se a bere si předměty, které nejsou 

v jeho bezprostřední blízkosti    
6-12 měsíců     5 Krátce sedí bez opory    

    6 Leze po čtyřech    
    7 Zvedá se do stoje    
    8 Sedí rovně na podložce, hraje si    
    9 Jde a přidržuje se nábytku    

12-18 měsíců    10 Krátce stojí bez opory    
   11 Krátce jde samostatně    
   12 S dopomocí chodí po schodech, nestřídá nohy    
   13 Překonává malé překážky    
   14 Kutálí míč    
   15 Tleská rukama    

18-24 měsíců 
 

   16 Pohybuje se samostatně na rovném terénu    
   17 Vyleze na židli    
   18 Jde cíleně k předmětu na zemi a zvedne ho    
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   19 Přenese předmět z místa na místo    
   20 Udělá dřep a chvíli v něm vydrží    
  *21 Slabě kopne do míče    
  *22 Hodí míčem    

24-36 měsíců 
(3. rok) 

   23 Skáče snožmo    
   24 Učí se běhat    
   25 Jezdí na odrážedle    
   26 Stojí krátce na jedné noze (3 vteřiny)    
   27 Při chůzi do schodů střídá nohy    
   28 Seskočí z posledního schodu    
 *29 Přednostně užívá jednu ruku    
   30 Vyleze na žebřík, průlezku    
   31 Jezdí na tříkolce    

 
36-48 měsíců 
(4. rok) 

   32 Umí chodit po špičkách    

   33 Vstane z lehu na zádech, aniž by se opíralo o ruce  
nebo otáčelo    

  *34 Chytne hozený míč, pohyby mohou být 
nekoordinované    

   35  Hodí míč směrem k chytající osobě     
   36 Skáče po jedné noze    
   37 Kope silně do míče    
  *38 Chytne skákající míč    

  *39 Přednostně užívá jednu nohu (většinou kopne 
do balonu stejnou nohou)    

   40 Při chůzi po schodech střídá nohy (nahoru i dolů)    
48-60 měsíců 
(5. rok) 

  *41 Chytne míč    
  *42 Bezpečně seskočí cca z půl metrové výšky    
   43 Chodí po lavičce    
   44 Poskakuje po jedné noze    
   45 Stojí na jedné noze (5-8 vteřin)    

60-72 měsíců 
(6. rok) 

  *46  Skáče přes švihadlo    
   47 Jezdí na kole    
   48 Odpálí badmintonový míček ve směru spoluhráče    
   49 Dribluje    
   50 Splývá ve vodě, případně udělá pár temp    
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POZNÁMKY: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

10.  GRAFOMOTORIKA A KRESBA 

Věk Dovednost 
Hodnocení 

 

Z L Č 
12-18 měsíců     1 Libovolně čmárá na papír    
18-24 měsíců 
     2 Napodobuje kreslení kruhu    
24-30 měsíců 
 

   *3 Čmárá se záměrem    
   *4 Napodobuje kreslení čar – svislá, vodorovná    

30-36 měsíců 
(3. rok) 

    5 Pokouší se nakreslit kříž, čáry se nemusí protnout    
    6 Nakreslí kruh podle vzoru    
    7 Spojí dva body čárou    

36-48 měsíců 
(4. rok) 

   *8 Uchopí štětec a maluje    
    9 Nakreslí kříž podle vzoru    
  *10 Nakreslí hlavonožce    
   11 Snaží se vybarvit ohraničené tvary    
   12 Obtahuje jednoduché tvary    

48-60 měsíců 
(5. rok) 

   13  Nakreslí čtverec a trojúhelník podle vzoru    
  *14 Nakreslí postavu (jen hlavní části těla)    
  *15 Nakreslí jednoduchý domeček    
   16 Vybarvuje ohraničené tvary    

60-72 měsíců   *17  Nakreslí postavu s detailními částmi těla    
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(6. rok)   *18 Píše některá tiskací písmena nebo číslice    
   19 Na požádání nakreslí různé tvary    
  *20 Napíše své křestní jméno velkými tiskacími písmeny    

72-84 měsíců 
(7. rok) 

   21 Nakreslí kosočtverec podle předlohy    

  *22 Nakreslí postavu se správným počtem  
prstů a s oblečením    

  *23 Píše tiskací písmena i číslice    
  *24 Kreslí s detaily    

 

 

POZNÁMKY: 
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11.  SEBEOBSLUHA – stravování (jídlo, pití) a stolování 

Věk Dovednost 
Hodnocení 

 

Z L Č 
do 6 měsíců     1   Dokáže sát a polykat    

    2 Spolupracuje, když ho krmí    
    3  Snaží si chytat kojeneckou láhev, sám ji neudrží    

6-12 měsíců     4 Přijme jídlo ze lžíce    
    5 Drží si kojeneckou láhev při pití    
   *6 Žvýká potravu    
   *7 S pomocí pije z hrníčku    
    8 Umí jíst rukama, dává jídlo do úst, např. rohlík    

12-18 měsíců     9 Začíná jíst lžící    
  *10 Sedí chvíli u stolu    
  *11 Pokouší se zvednout hrníček, aby se napilo    
  *12 Kouše jídlo    

18-24 měsíců 
 

   13 Bez pomoci pije z hrníčku    
  *14  Jí samostatně lžící, ale ne zcela čistě    
  *15 Jí z vlastního talíře    
  *16 U stolu sedí jen během vlastního jídla    

24-36 měsíců 
(3. rok) 

  *17 Učí se napichovat vidličkou    

   18 Na vyzvání si nachystá předměty ke stolování  
(prostírání, lžíci…)    

  *19 Je ochotné vyzkoušet nové jídlo    
36-48 měsíců 
(4. rok) 

   20 Jí samostatně vidličkou a lžící, jen málo se pobryndá    
  *21 Začíná používat příborový nůž    
   22 Saje z plastikové slámky    
  *23 U stolu sedí během celého jídla    
  *24 Z konvice si nalije do hrníčku, není jisté, že nepřelije    
   25 Bez pomoci si pro sebe prostře    

48-60 měsíců 
(5. rok) 

  *26 Začíná krájet jídlo příborovým nožem    
   27 Namaže si chleba s dopomocí    
  *28 Většinou jí přijatelným způsobem    
   29 Bez pomoci si nalije svůj nápoj    

60-72 měsíců 
(6. rok) 

   30 Nabere si přiměřenou dávku jídla    
   31 Adekvátně používá nůž a vidličku    
   32 Namaže si chleba    
   33 Nalije si polévku    

72-84 měsíců 
(7. rok) 

  *34 Krájí ostrým nožem potraviny    
  *35 Ví, jak si uvařit čaj, udělat šťávu    
   36 I ostatní obslouží jídlem    
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12.  SEBEOBSLUHA - oblékání 

Věk Dovednost 
Hodnocení 

 

Z L Č 
do 12 měsíců     1   Nemá výraznou nechuť k převlékání    

    2 Sundá si ponožku    
12-24 měsíců     3 Samo si svlékne jednoduché oblečení 

(nerozepne knoflíky a zip)    
    4 Nastaví nohu k botě, když ho obouvají    
    5 Natáhne ruku k rukávu, když ho oblékají    
    7 Vysvleče si rozepnutý kabát nebo bundu    
    8 Nohou si vyzuje botu    

24-36 měsíců 
(3. rok) 

    9  Rozepne zip    
   10  Stáhne si kalhoty, když jde na toaletu     

   11  Stáhne a natáhne si svetr, když ho má z poloviny 
na hlavě    

   12 Rukama si zuje boty    
   13 Najde rukávový otvor na košili    

   14 Obleče si jednoduché oblečení (tričko a tepláky, může 
mít problémy s přední a zadní částí oděvu)    

   15 Oblékne si ponožky    
   16 Zapne boty na suchý zip    

36-48 měsíců 
(4. rok) 
 

   17 Zapne a rozepne knoflíky na modelu    
   18 Rozepne lehce chodící knoflíky    
   19 Bez pomoci se svlékne    
   20 Rozváže mašličku na botách    
   21 Obuje se (většinou na správnou nohu)    

48-60 měsíců 
(5. rok) 

   22 Samostatně se obléká bez zavazování bot    
  *23 Pozná své oblečení    
   24 Zapíná a rozepíná knoflíky    

60-72 měsíců 
(6. rok) 

  *25 Začíná si zapínat zip    
   26 Samostatně se obleče    
  *27 Obrací si oděv, když je naruby    

72-84 měsíců 
(7. rok) 

  *28 Učí se skládat oblečení    
   29 Uklízí oblečení    
   30 Oblékne se přiměřeně počasí (s občasným dohledem)    
   31 Akceptuje změny počasí, střídá šaty i doplňky    

 

 



19 
 

 

13.  SEBEOBSLUHA - umývání 

Věk Dovednost 
Hodnocení 

 

Z L Č 
do 24 měsíců 
 

    1   Neprojevuje odpor při umývání    
    2 Dá ruce pod tekoucí vodu a napodobuje mycí pohyby    
    3 Umí pustit vodu (páková baterie)    
    4 Napodobuje pohyby při utírání rukou    

24-36 měsíců 
(3. rok)     5 Umyje si ruce pod tekoucí vodou, nepoužívá 

samostatně mýdlo    
    6 Snaží se utřít ruce i obličej    

36-48 měsíců 
(4. rok) 
 

    7  Namydlí si ruce    

    8 
Při sprchování aktivně pomáhá při umývání 
(nastavuje ruce i nohy, zaklání hlavu při mytí 
vlasů apod…)    

    9 Učí se čistit si zuby    
   10 Umyje si pusu    
   11 Vysmrká se, když je upozorněn    

48-60 měsíců 
(5. rok) 

   12 Umyje si a utře ruce bez vyzvání    
   13 Umyje si obličej    
   14 Po sprchování si umí utřít přední část těla    
   15 Čistí si zuby    

60-72 měsíců 
(6. rok)    16 Umí se pod dohledem namydlit při sprchování 

 nebo koupání    
   17 Snaží se umýt si vlasy (ví, jak se to dělá)    

   18 Pozná, kdy se musí umýt (má špinavé ruce, 
pusu apod…)    

72-84 měsíců 
(7. rok) 

   19 Umí si utřít i záda po sprchování nebo koupání    
   20 Při umývání je téměř samostatný     

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 

14.  SEBEOBSLUHA – používání WC 

Věk Dovednost 
Hodnocení 

 

Z L Č 
12-18 měsíců 
 

    1   Neprotestuje, když je vysazeno na nočník    
    2 Komentuje přebalování, když je počůrané nebo pokakané    

18-24 měsíců     3 Naznačí (např. vrtěním), že se mu chce čůrat    

    4 V zásadě používá nočník (WC), když je pravidelně 
vysazováno    

24-36 měsíců 
(3. rok) 

    5 Někdy aktivně řekne, že se mu chce čůrat    
    6 Záměrně hlásí potřebu dospělému    
    7 Má jen občasnou nehodu během dne    
   *8 V noci zůstane suché    

36-48 měsíců 
(4. rok) 

    9 Udržuje čistotu     
 *10 Jde samo na WC, vysvleče se i obleče    

48-60 měsíců 
(5. rok) 

   11 Je schopný používat pisoár (hodnotíme u chlapců)    
   12 Po použití WC se umyje a utře, potřebuje mírný dohled    
   13 Probudí se, aby šlo na WC, když je třeba    

60-72 měsíců 
(6. rok)    14 Na WC je úplně samostatné (obleče se, umyje 

a utře si automaticky ruce)    
   15 Po velké straně se utře (mírný dohled)    

72-84 měsíců 
(7. měsíc) 

   16 Pozná rozdíl mezi chlapeckým a dívčím WC    
   17 Na WC je úplně samostatné včetně utírání po velké straně    
   18 WC používá samostatně i na veřejném místě    

 

POZNÁMKY: 
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15.  VNÍMÁNÍ - zrakové 

Věk Dovednost 
Hodnocení 

 

Z L Č 
do 6 měsíců     1   Sleduje pohyb svých rukou    

    2 Natahuje se po blízkých předmětech    
    3  Sleduje zrakem pohybující se předměty a osoby    

6-12 měsíců     4 Pozoruje pohyb bublin (bublifuk)    
   *5 Rozlišuje mezi osobou známou a cizí    
    6 Všímá si drobných předmětů (drobečků a detailů)    

12-24 měsíců     7 Sleduje pohyb míče    
    8 Přiřazuje geometrické tvary    

24-36 měsíců 
(3. rok) 

   *9 Najde bonbon schovaný pod hrníčkem    
   10 Rozlišuje základní barvy    

36-48 měsíců 
(4. rok)   *11 Pamatuje si soubor tří předmětů, pozná, 

který předmět chybí    
   12 Vyhledává podrobnosti na obrázku    
   13 Podívá se do kaleidoskopu jedním okem    
   14 Po ukázce si zapamatuje alespoň tři obrázky ze šesti    
  *15 Přiřadí barevné předměty k odpovídajícím terčům    

48-60 měsíců 
(5. rok)   *16 Přiřazováním rozliší složitější geometrické  

tvary – ovál, hvězda, kosočtverec…    

  *17 Rozliší správnou orientaci postavy na obrázku 
např.: po cestě se chodí nohama ne hlavou    

 

16.  VNÍMÁNÍ - sluchové 

Věk Dovednost 
Hodnocení 

 

Z L Č 
do 6 měsíců      1   Otáčí hlavičku za zdrojem zvuku    

     2 Otáčí se za lidským hlasem    
6-12 měsíců      3 Naslouchá hudbě a hlasové intonaci    

     4 Reaguje na píšťalku a tleskání    
12-24 měsíců      6 Rozliší tři různé zdroje zvuků (např. chrastítko, 

píšťalka, bubínek)    
24-36 měsíců 
(3. rok)      7 Ze tří hudebních nástrojů vybere ten, jehož zvuk  

slyšel (např. zvonek, bubínek, píšťalka)    
36-48 měsíců 
(4. rok)    *8 Přiřadí zvuk k předmětu nebo obrázku, který ho 

znázorňuje (např. telefon, zvonek apod.)    
   *9 Rozezná z magnetofonu zvuky jako „hlasité“ a „tiché“    
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48-60 měsíců 
(5. rok) 

 *10 Rozliší rytmy (napodobí po předvedení)    
 *11 Z magnetofonu pozná reprodukované zvuky    

 

17.  VNÍMÁNÍ - taktilní 

Věk Dovednost 
Hodnocení 

 

Z L Č 
do 12 měsíců    *1   Reaguje přiměřeně na dotyk (pohlazení, štípnutí)    
12-24 měsíců      2 Diferencovaně reaguje na dotyk různými předměty 

(hřeben, pírko)    
24-36 měsíců 
(3. rok)      3 Rozpozná odlišný materiál dotykem 

(modelovací hmota – maňásek)    
36-48 měsíců 
(4. rok)    *4 Rozpozná jednoduché geometrické tvary hmatem    
48-60 měsíců 
(5. rok)    *5 Rozpozná předměty hmatem (tužka, kostka, auto)    
60-72 měsíců 
(6. rok)    *6 Rozpozná složité geometrické tvary hmatem    
72-84 měsíců 
(7. rok)      7 Rozpozná číslice, písmena psaná na tělo    

 

POZNÁMKY: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



23 
 

18.  ABSTRAKTNĚ VIZUÁLNÍ MYŠLENÍ 

Věk Dovednost 
Hodnocení 

 

Z L Č 
do 12 měsíců     1 Dotýká se předmětů v bezprostřední blízkosti    

  *2 Diferencovaně manipuluje s předměty    
    3 Přitáhne si hračku za provázek    
  *4 Aktivně zkoumá předměty    
  *5 Hází věci, zajímá ho akce a reakce    

12-18 měsíců     6 Učí se jednoduché účelové úkony (např. rozsvítí 
světlo, aktivuje zvukovou hračku apod.)    

    7 Chápe, k čemu slouží jednotlivé druhy oblečení 
(např. ponožka na nohu, čepice na hlavu apod.)    

  *8 Chápe účelové spojení dvou předmětů 
(např. zámek – klíč, stůl – židle apod.)    

18-24 měsíců     9 Přiřazuje základní tvary (kruh, čtverec, 
trojúhelník) – vkládačky, vhazovačky    

  10 Používá předměty k dosažení hračky 
(podá si ji např. tyčkou)    

  11 Postaví věž z kostek (čtyři)    
24-36 měsíců 
(3. rok) 

*12 Přiřazuje identické předměty    

  13 Roztřídí dva výrazně odlišné předměty 
(např. lžíce – kostky apod.)    

  14 Přiřazuje základní barvy (červená, žlutá, zelená, 
modrá)    

  15 Přiřazuje předměty podle velikosti 
(malý – velký, krátký – dlouhý)    

*16 Roztřídí skupiny podobných předmětů 
(např. různé druhy kostek apod.)    

36-48 měsíců 
(4. rok) 

*17 Páruje stejné obrázky    
  18 Složí půlený obrázek (kruh)    

  19 Přiřazuje předměty k obrázkům 
(např. lžíce, hrníček, tužka apod.)    

  20 Roztřídí předměty rozdílné velikosti do dvou skupin    

*21 Ze skupiny obsahově stejných předmětů vybere ten, 
který tam nepatří (např. mezi hračkami vybere ponožku apod.)    

  22 Složí puzzle ze 4 částí    
48-60 měsíců 
(5. rok) 

*23 Přiřadí obrázky k piktogramům    
*24 Skládá stejné kostky dle nakreslené předlohy    

*25 Přiřazuje obrázky lišící se v detailech 
(např. jablko se stopkou a bez stopky apod.)    

  26 Doplní řadu podle daného vzorce 
(např. banán-zmrzlina-banán-zmrzliny apod.)    

48-60 měsíců 
(5. rok)   *27 Podle předlohy správně nasměruje obrázek 

(např. letadlo letí nahoru, dolů, doprava, doleva apod.)    
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  *28 Na obrázku krajiny umístí správně kam patří obrázky 
(např. veverka, květina, houba, slunce apod.)    

  *29 Doplní chybějící část obrázku    
   30 Složí puzzle ze 12 částí    

60-72 měsíců 
(6. rok)    31 

Seřadí tři obrázky dle probíhajícího děje 
(plnění denní rutiny – např. vezme kartáček na zuby, 
dá pastu, čistí si zuby apod.)    

  *32 Skládá kostky různých barev dle nakreslené předlohy    
  *33 Přiřadí číslice a písmena    

  *34 
Vybere ze souboru obrázkových karet, na kterých jsou 
zobrazeny kruhy dělené na výseče 
(např. ½, 1/3, ¼ apod.) vždy dvě stejné    

  *35 Přiřadí k číslici 1 odpovídající počet předmětů    

  *36 Podle předlohy správně nasměruje šipky 
(nahoru, dolů, doprava, doleva)    

   37 Seřadí pět obrázků podle probíhajícího děje 
(např. příběh: dítě jde do obchodu koupit bonbóny apod.)    

  *38 Vybere ze souboru karet s různým počtem a polohou 
prvků vždy dvě stejné karty    

72-84 měsíců 
(7. rok) 

  *39 Doplní chybějící část obrazce nakresleného na obrázku    
  *40 Řeší úkoly pomocí návodu (jednoduché početní úkoly)    

  *41 

Doplní řadu obrazců podle logického klíče 
(např. červený kruh – modrý kruh – zelený  
trojúhelník – červený kruh, modrý kruh – žlutá  
hvězda – červený kruh- … apod.)    

 

 

POZNÁMKY: 
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Příloha č. 7 

Diagnostický záznam vývoje dítěte 
 

Jméno:………………………..…….………datum narození:………….………… 

Školní rok: ………………………………… 

 

Stručná charakteristika dítěte: 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Lateralita:……………………………Oční kontakt: …………………………… 

Pokyny k vyplnění:       
A – ano 

N – ne 

P – pomoc, podpora 
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1. SOCIÁLNÍ VÝVOJ + HRA 
Věk Dovednost Hodnocení 

  
Z L Č Z L Č 

3. rok Krátkou dobu se zúčastní hry s jiným dítětem, 
je třeba usměrnění dospělým 

      

Dokáže se odloučit při příchodu do Mš       
Projevuje zájem o ostatní děti, objevuje se „paralelní 
hra“ 

      

Těší se ze společných fyzických aktivit 
(např. „Na honěnou“, „Na schovávanou“ apod.) 

      

Poprosí nebo poděkuje, když se mu to připomene       
Projevuje soucit, poskytuje útěchu (slovem, gestem)       
Není-li mu rozuměno, pozoruje zklamání, 
dožaduje se porozumění jinými prostředky, chce, 
aby mu porozuměli (nevzdává to) 

      

4. rok Umí vědomě odmítat požadavky, kterým dobře 
rozumí, vědomě překračuje stanovené hranice 
chování a čeká na reakce dospělých 

      

Prosí o pomoc, když má nějaký problém       
Domluví se s ostatními       
Spolupracuje, zapojuje se do činností ve skupině a 
vzájemně pomáhá 

      

Reaguje na vyzvání druhých dětí ke kooperativní hře 
a účastní se jí 

      

5. rok Umí se vcítit do druhého, podělit se, půjčit hračku..       
Požádá o dovolení, aby si mohlo hrát s hračkou       
Bez upozornění pozdraví známého dospělého       
Na veřejnosti se chová většinou sociálně přiměřeně       
Umí počkat, až na něj přijde řada       
Většinou vyhoví žádostí dospělého       
Hraje jednoduché společenské hry (např. Pexeso, 
Loto, „Člověče, nezlob se“ apod.) 

      

6. rok Spontánně pomáhá dospělému       
Správně reaguje na pokyny dospělého (prosba, 
zákaz..) 

      

Udržuje pořádek ve věcech       
Navazuje kamarádské vztahy ve skupině dětí       
Trpělivě překonává překážky       
Akceptuje pravidla her       
Vědomě projevuje zdvořilostní chování (pozdraví, 
rozloučí se, poděkuje..) 

      

7. rok Umí se vhodně zapojit do rozhovoru dospělých       
Dokáže rozeznat vhodné a nevhodné chování 
(chápe základní pravidla společenského chování) 
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POZNÁMKY : (soustředěnost, úklid, námětové hry, konstruktivní hry, soutěživé hry, iniciativa při hře, 
prohra..) 
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2. KOMUNIKACE - RECEPTIVNÍ ŘEČ 
Věk Dovednost Hodnocení 

  
Z L Č Z L Č 

3. rok Na požádání podá předměty denní potřeby, 
se kterými má každodenní zkušenost 

      

Spojuje jednotlivá slova do významových kategorií 
(např. jídlo, oblečení apod.) 

      

Receptivně rozliší malý - velký       
Podá, ukáže obrázky znázorňující činnost, se kterou 
má každodenní zkušenost (alespoň 1 ze 3) 

      

Ukáže na pojmenovaná zvířata (6)       
Porozumí větám, které obsahují jen jeden pokyn 
(přesně vykoná: např. „Ukliď si boty, Obleč si 
tričko.) 

      

Receptivně identifikuje tvary 
(např. „Kde je kruh?“ apod.) 

      

Umí receptivně napočítat dva předměty       
Naslouchá vysvětlením proč a jak       

4. rok Provede jednoduchý dvoustupňový pokyn 
(např. „Sedni si a jez.“ apod.) 

      

Rozumí delším větám, v nichž je pouze jeden pokyn 
(např. „Půjdeme ven, obleč si kabát.“ apod.) 

      

Receptivně rozlišuje barvy 
(např. „Podej červený míč.“ apod.) 

      

Určí větší předmět ze dvou       
Splní dva časově související pokyny 
„nejprve… pak“ apod.) 

      

Umí receptivně napočítat tři předměty       
Rozumí funkčním spojením (např. „Co si oblékáš?“, 
„Co jíme?“, apod.) – možno ukazovat na obrázcích 

      

Chápe otázky, ze kterých je možnost výběru (chceš 
to nebo to?) 

      

Položí věci při použití slov - ZA, VEDLE, MEZI, U       
5. rok Rozumí výrazu „stejný“ (předměty), najde stejný 

obrázek 
      

Rozumí výrazu „jiný“ (předměty), najde jiný obrázek       
Přiřadí, co k sobě patří       
Rozumí žertu, humoru       
Receptivně pozná některá velká tiskací písmena       
Rozezná lidi podle pohlaví       
Chápe otázku KTERÝ, KDO?       
Receptivně pozná některé číslice       
Rozumí krátkým pohádkám a příběhům       
Rozumí nepřímé otázce (např. „Mohl bys mi podat?“ 
apod.) 
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6.-7. 
rok 

Rozlišuje odstíny barev (světlá-tmavá)       
Chápe vztah menší - větší       
Správně posoudí pravdivost či nepravdivost tvrzení       
Na základě přečteného textu splní zadaný úkol       

 

3. KOMUNIKACE - EXPRESIVNÍ ŘEČ 
Věk Dovednost Hodnocení 

  
Z L Č Z L Č 

3. rok Tvoří jednoduché otázky (např. „Kde je táta?“)       
Napočítá do 2       
Zná několik rýmů dětských říkanek       
Správně používá  ANO-NE       
Odpoví na otázku: „Jak se jmenuješ?“       
Pojmenuje věci a osoby na obrázku       
Používá kombinaci podstatné jméno a sloveso       
Vyslovuje negativní výroky ve správném kontextu, 
např. „Nepůjdu tam.“, „Nechci to dělat.“ apod. 

      

Začíná používat zájmena       
Pojmenuje kruh       
Zopakuje větu o 3 slovech       
Vypráví podle obrázku s návodnými otázkami       

4. rok Expresivně rozlišuje malý - velký       
Pojmenuje čtverec       
Napočítá do 3       
Spontánně informuje o zážitcích, pocitech, přáních       
Mluví o sobě s použitím zájmen „já“, „mne“        
Předá krátký vzkaz       
Pojmenuje základní barvy       
Pojmenuje správně své pohlaví       
Číselná řada do 4       
Skloňuje podstatná jména       
Používá kombinaci podstatné  a přídavné jméno       
Používá množné číslo       
Porovnává HODNĚ-MÁLO       
Na vyzvání řekne celé své jméno       

5. rok Pojmenuje trojúhelník       
Mluví ve větách, zopakuje větu o 4-5 slovech       
Napočítá do 4       
Dokáže zformulovat otázku a adekvátně odpovědět        
Časuje slovesa       
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Odpoví na otázky týkající se času 
(např. „Kdy snídáš?“, „Kdy jdeš spát?“, apod.) 

      

Pojmenuje doplňkové barvy       
Průběžně klade otázky KDY, JAK, PROČ?       
Poslouchá příběhy, pohádky, je schopen interpretace, 
která může být nepřesná 

      

Aktivně a spontánně navazuje řečový kontakt 
s dětmi i dospělými 

      

Spontánně vypráví podle obrázku       
6. rok Pojmenuje některá čísla       

Pojmenuje některá velká tiskací písmena       
Tvoří protiklady       
Pozná a pojmenuje nesmysly       
Mechanicky počítá do 6 (a víc)       
Porovnává VÍCE-MÉNĚ -STEJNĚ       
Tvoří nadřazené pojmy       
Pojmenuje obdélník       

7. rok Umí správně oslovit, pozdravit i s vykáním        
Plynule a gramaticky správně hovoří       

 

POZNÁMKY : (výslovnost, srozumitelnost řeči, porozumění, artikulační obratnost, dechová a fonační 
cvičení, ORM, dýchání ústy-nosem…) 
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4. VNÍMÁNÍ - ZRAKOVÉ 
Věk Dovednost Hodnocení 

  
Z L Č Z L Č 

3. rok Poskládá obrázek ze 2 částí        
Roztřídí 2 výrazně odlišné předměty (lžíce-kostky)       
Roztřídí skupiny podobných předmětů (různé druhy 
kostek) 

      

Přiřazuje předměty k obrázkům       
Poskládá obrázek ze 4 částí       

4. rok Pamatuje si tří předměty, obrázky- pozná, který 
chybí 

      

Vyhledává podrobnosti na obrázku       
Odliší 2 překrývající se obrázky       
Třídí předměty podle velikosti (malý-velký, krátký-
dlouhý) 

      

Rozlišuje základní barvy (přiřadí, roztřídí, ukáže)       
Třídí podle druhu (jídlo, hračky..)       
Poskládá obrázek z několika částí, jednoduché 
puzzle 

      
Odliší jiný obrázek v řadě       
Po ukázce si zapamatuje alespoň tři obrázky ze šesti       
Ze skupiny předmětů vybere ten, který tam nepatří 
(mezi hračkami-ponožku) 

      

5. rok Vyhledá 2 shodné obrázky v řadě       
Poskládá puzzle (12 a více částí)       
Přiřadí obrázky k piktogramům (stíny)       
Seřadí 3 prvky podle velikosti       
Doplní chybějící část obrázku       
Složí tvar z několika částí NA předlohu       
Složí tvar z několika částí PODLE předlohy       
Ze 6 obrázků si 3 pamatuje       
Rozliší správnou orientaci postavy na obrázku 
např.: po cestě se chodí nohama ne hlavou 

      

Přiřadí odstíny barev       
Zvládá jednoduchý labyrint       
Třídí podle tvaru       
Odliší obrázek v řadě lišící se detailem       

6-7. rok Třídí podle 2 kritérií (červené kostky, žlutý kruh)       
Skládá kostky dle předlohy (složitější)       
Doplní chybějící části v obrázku       
Přiřadí číslice a písmena       
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Přiřadí k číslici  správný počet       
Podle předlohy správně nasměruje šipky, obrázek        
Pamatuje si 5 obrázků přesně v řadě       
Seřadí 5 prvků podle velikosti       
Třídí podle 3 kritérií (malé žluté kruhy..)       
Střídá podle algoritmu (serialita)       
Doplní logickou řadu       

 

5. VNÍMÁNÍ - SLUCHOVÉ 
Věk Dovednost Hodnocení 

  
Z L Č Z L Č 

3. rok Ze tří hudebních nástrojů vybere ten, jehož zvuk  
slyšel (např. zvonek, bubínek, píšťalka) 

      

Lokalizuje zvuk, ukáže směr       
4. rok Rozezná zvuky „hlasité“ a „tiché“       

Přiřadí zvuk k předmětu nebo obrázku, který ho 
znázorňuje (např. telefon, zvonek apod.) 

      

5.rok Pozná píseň podle melodie       
Pozná reprodukované zvuky       
Pozná zvuky z okolí (klepání, mnutí rukou, tleskání)       

6. rok Dokáže rozlišit slova podle obrázků (micka-myška, 
noc-nos,mouka-moucha) 

      

 

6. VNÍMÁNÍ - TAKTILNÍ 
Věk Dovednost Hodnocení 

  
Z L Č Z L Č 

3. rok Rozpozná odlišný materiál dotykem 
(modelovací hmota – maňásek) 

      

4. rok Rozpozná základní tvary (kruh, čtverec, hvězda, 
srdce..) 

      

5. rok Rozpozná předměty hmatem (tužka, kostka, auto)       
6.- 7. 
rok 

Rozpozná číslice, písmena psaná na tělo       
Rozliší různé povrchy, materiál (dřevo, sklo..)       
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7. VNÍMÁNÍ - ČASU A PROSTORU 
Věk Dovednost Hodnocení 

  
Z L Č Z L Č 

3. rok NAHOŘE-DOLE : pasivně 
                              : aktivně 

      
      

4. rok VPŘEDU-VZADU : pasivně 
                                : aktivně 

      
      

Přiřadí činnosti obvyklé pro ráno - večer                            
5. rok PRVNÍ-POSLEDNÍ : pasivně 

                                  : aktivně 
      
      

Seřadí obrázky podle dějové posloupnosti       
Předložky NA, POD, NAD, VEDLE… : pasivně 
                                                                : aktivně 

      
      

6. rok VPRAVO-VLEVO : pasivně 
                                : aktivně 

      
      

Začíná se orientovat ve dnech v týdnu       
Přiřadí činnosti obvyklé pro roční období       

7. rok 2 kritéria (vpravo nahoře) : pasivně 
                                          : aktivně 

      
      

Vyjmenuje roční období i dny v týdnu       
Chápe a používá pojmy včera-dnes-zítra       

 

POZNÁMKY : (rozklad slov na slabiky, rýmy, analýza a syntéza, rytmizace..) 
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8. JEMNÁ MOTORIKA 

Věk Dovednost Hodnocení 
  

Z L Č Z L Č 
3. rok Spojí a rozpojí kostky (duplo)       

Dá čtyři kostky na sebe       
Zmačká do kuličky měkký papír        
Vyválí váleček z modelovací hmoty        
Odšroubuje víčko        
Zastrká kolíky a jednoduché tvary do otvorů       
Vyfukuje bubliny z bublifuku       
Navléká větší korále na tkaničku       

4. rok Dá osm kostek na sebe       
Drží tužku palcem a prsty, ne pěstí       
Našroubuje víčko na láhev       
Přestřihne nůžkami proužek papíru cca 2 cm široký 
jedním střihem 

      

Otevírá dlaně postupně po 1 prstu       
Zapichuje prvky mozaiky libovolně do perforované 
desky (průměr prvků cca 2 cm) 

      

Vymodeluje kuličku z modelovací hmoty       
5. rok Dotkne se palcem postupně všech prstů téže ruky       

Stříhá po rovné čáře       
Šroubuje drobnou matičku na šroubek       
Vystřihne  kruh       
Navlékne drobné korálky (pomocí jehly)        
Přeloží papír       
Nalepuje tvary z papíru – kruh, čtverec …       
Modeluje na předlohu z válečků (tvary, písmena..)       

6. rok Vystřihuje složitější tvary (např. auto)       
Drží správně tužku        
Zaváže uzel       

7. rok Zaváže si boty       
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9. HRUBÁ MOTORIKA 
Věk Dovednost Hodnocení 

  
Z L Č Z L Č 

3. rok Skáče snožmo       
Jezdí na odrážedle       
Stojí krátce na jedné noze        
Při chůzi do schodů střídá nohy       
Přeskočí nízkou překážku       
Vyleze na žebřík, průlezku       
Jezdí na tříkolce       

4. rok Umí chodit po špičkách       
Chytne hozený míč, pohyby mohou být 
nekoordinované 

      

Hodí míč směrem k chytající osobě        
Přejde po čáře       
Kope do míče       
Při chůzi po schodech střídá nohy (nahoru i dolů)       

5. rok Chytne míč       
Chodí po lavičce, po mírně zvýšené ploše       
Poskakuje po jedné noze       
Stojí na jedné noze (5-8s)       
Jezdí na koloběžce       

6.rok Přeskočí snožmo nízkou překážku       
 

Poznámky : (pohyby těla -koordinace, radost z pohybu, zručnost, obratnost, jízda na kole..) 
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10.GRAFOMOTORIKA + KRESBA 
Věk Dovednost Hodnocení 

  
Z L Č Z L Č 

3. rok Čára svislá       
Čára vodorovná       
Kruh       
Čmáranice (pojmenuje)       
Spojí dva body čárou       

4. rok Uchopí štětec a maluje       
Spirála       
Vlnovka       
Nakreslí kříž podle vzoru  +       
Nakreslí hlavonožce       
Snaží se vybarvit ohraničené tvary       
Obtahuje jednoduché tvary       

5. rok Nakreslí čtverec a trojúhelník podle vzoru       
Nakreslí postavu (hlava, trup, končetiny)       
Nakreslí jednoduchý domeček       
Nakreslí kříž podle vzoru  X       
Šikmá čára       
Lomená linie       
Vybarvuje ohraničené tvary       

6. rok Nakreslí postavu s detailními částmi těla       
Píše některá tiskací písmena nebo číslice       
Horní smyčka       
Spodní smyčka        
Horní oblouk       
Spodní oblouk       
Na požádání nakreslí různé tvary       
Napíše své křestní jméno velkými tiskacími 
písmeny 

      

7. rok Nakreslí kosočtverec podle předlohy       
Píše tiskací písmena i číslice       
Nakreslí postavu se správným počtem prstů a s 
oblečením 

      

Kreslí s detaily       
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POZNÁMKY : (uvolněnost ruky, tlak na podložku, plynulost tahů, oblíbenost kreslení..) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

11. SEBEOBSLUHA - stravování + stolování 
Věk Dovednost Hodnocení 

  
Z L Č Z L Č 

3. rok Správně drží lžíci       
Na vyzvání si nachystá předměty ke stolování  
(prostírání, lžíci…) 

      

Je ochotné vyzkoušet nové jídlo       
4. rok Jí samostatně vidličkou a lžící, jen málo se 

pobryndá 
      

Umí se napít přes slámku       
U stolu sedí během celého jídla       
Bez pomoci si pro sebe prostře       

5. rok Používá příborový nůž       
Většinou jí přijatelným způsobem       
Udržuje čistotu při stolování       
Samostatně prostře a uklidí ze stolu       

6. rok Adekvátně používá nůž a vidličku       
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12.SEBEOBSLUHA - OBLÉKÁNÍ 
Věk Dovednost Hodnocení 

  
Z L Č Z L Č 

3. rok Rozepne zip       
Rukama si zuje boty       
Najde rukávový otvor        
Obleče si jednoduché oblečení (tričko a tepláky, 
může 
mít problémy s přední a zadní částí oděvu) 

      

Oblékne a vysvlékne si ponožky       
Zapne boty na suchý zip       

4. rok Zapne a rozepne knoflíky na modelu       
Bez pomoci se svlékne       
Rozváže mašličku na botách       
Obuje se (většinou na správnou nohu) a vyzuje       

5. rok Samostatně se obléká bez zavazování bot       
Složí a uloží  věci na příslušné místo       
Rozlišuje mezi přední a zadní částí oděvu       
Rozepne si zip       
Pozná své oblečení       
Zapíná a rozepíná knoflíky       

6. rok Zapne si zip       
Samostatně se obleče a svleče       
Dokáže se upravit (zastrčit tričko do kalhot)       
Obrací si oděv, když je naruby       
Oblékne se přiměřeně počasí (s občasným 
dohledem) 

      

 

13.SEBEOBSLUHA - HYGIENA 
Věk Dovednost Hodnocení 

  
Z L Č Z L Č 

3. rok Umyje si ruce pod tekoucí vodou, nepoužívá 
samostatně mýdlo 

      

Snaží se utřít ruce i obličej       
Musí být na WC upozorněno-posláno       
Aktivně hlásí potřebu dospělému       
Má jen občasnou nehodu během dne       

4. rok Namydlí si ruce, umyje se a utře       
Umyje si pusu       
Udržuje čistotu (nepomočí ani nepokálí)       
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Jde samo na WC, vysvleče se i obleče       
Vysmrká se, když je upozorněn       

5. rok Samostatně se umyje  a utře        
Po použití WC se umyje a utře, potřebuje mírný 
dohled 

      

Po spaní je suché -vydrží, nebo se samo probudí       
6-7. 
rok 

Pozná, kdy se musí umýt (má špinavé ruce, pusu 
apod…) 

      

Na WC je úplně samostatné (obleče se, umyje 
a utře si automaticky ruce), spláchne 

      

Samostatně používá kapesník       
Po velké straně se utře (mírný dohled)       

 

POZNÁMKY :  (pleny během dne, zavazování tkaniček, úprava zevnějšku, chlapci-močení ve stoje, nalije si 
nápoj...) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


