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Název organizace:
Základní škola a mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 2, příspěvková organizace,
Jihomoravské nám. 2/1089
627 00 Brno - Slatina

Zřizovatel:
Statutární město Brno, Úřad MČ Brno-Slatina,
Budínská 2/88, 627 00 Brno-Slatina
IČO

44992785 – 21

DIČ

CZ 728900738

Součásti školy:
základní škola

IZO 062156527

kapacita 540 žáků

školní družina

IZO 118200496

kapacita 180 žáků

mateřská škola

IZO 107601419/01

kapacita 119 dětí

mateřská škola

IZO 107601419/02

kapacita 25 dětí

školní jídelna – výdejna

IZO 181031248

kapacita 25 dětí
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DLOUHODOBÁ KONCEPCE ŠKOLY
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Koncepce ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2 vychází z dokumentů Města Brna, ČŠI a z řady
dalších dostupných dokumentů, které umožňují srovnání dnešní situace a předpokladů
dalšího rozvoje školy se srovnatelnými školami ve městě Brně-Slatina. Mezi ně patří
především každoročně zveřejňované zejména Výroční zprávy školy.
Město Brno tvoří 29 městských částí. Přestože má Slatina městský charakter, má dosud stále
velice dobře zachované původní vesnické jádro, nacházející se přibližně uprostřed území
městské části. Jihem území městské části prochází od jihovýchodu k západu Vlárská
železniční trať, na níž se zde nachází nádraží. Podél trati a Řípské ulice se rozkládá velká
průmyslová oblast, sousedící se zdejšími kasárnami. V této oblasti probíhá rozsáhlá výstavba
bytových domů a občanské vybavenosti. Na samém jihozápadě katastru Slatiny se rozkládají
Švédské valy. Jihem území městské části prochází dálnice D1. Nejsevernější část území
městské části je archeologicky významná Stránská skála. Další rozvoj celkové vybavenosti i
služeb ve všech směrech přineslo období po listopadu 1989 vlivem rozvoje všestranného
podnikání. Tehdy se také Slatině vrátila po mnoha letech samospráva volbou zastupitelstva
jakožto jedné z městských částí. To už však naprosto zmizel venkovský, zemědělský ráz obce
a Slatina se stala doslova a v plném rozsahu brněnským předměstím se všemi kladnými i
zápornými stránkami této skutečnosti.

ZMĚNY POČTU OBYVATEL OBCE BRNO-SLATINA ZA JEDNOTLIVÉ ROKY

HISTORIE POČTU OBYVATEL OBCE BRNO-SLATINA
Datum

Muži
15.let)

(do Muži
15.let)

(nad Ženy
15.let)

(do Ženy
15.let)

(nad

Změna Celkem

1.1.2019 748

3 586

777

4 042

187

9 153

1.1.2018 731

3 533

737

3 965

155

8 966

1.1.2017 722

3 478

714

3 897

147

8 811

1.1.2016 710

3 436

667

3 851

98

8 664

1.1.2015 677

3 425

664

3 800

87

8 566
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Datum

Muži
15.let)

(do Muži
15.let)

(nad Ženy
15.let)

(do Ženy
15.let)

1.1.2014 666

3 407

631

3 775

1.1.2013 645

3 391

602

3 765

(nad

Změna Celkem
76

8 479
8 403

Vyšší podíl dětské složky obyvatelstva najdeme zejména v okrajových městských částech,
jako je Slatina. Narůstající část dětské populace do 15 let tvoří děti cizinců, které mají odlišný
mateřský jazyk. Dětí s odlišným mateřským jazykem je v naší příspěvkové organizaci
následující počet:
Mateřská škola Jihomoravské nám. 4 – 16,8%
Mateřská škola Jihomoravské nám. 2 – 20%
Základní škola – 12%

Věkové složení obyvatelstva Slatiny 2019 (zdroj M…

SPOLUPRÁCE S PARTNERY
Škola jako zastřešující prvek obecního školství ve městě spolupracuje na jednotlivých
úrovních vzdělávání s mnoha partnery a institucemi. Především se jedná o zřizovatele
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2.
Spolupracujeme s vysokými školami, které se zabývají vzděláváním budoucích pedagogů,
kterým prezentujeme aktuální poznatky o výuce v současné škole. Výuka studentů a jejich
odborná praxe se uskutečňuje v naší mateřské a základní škole, která získala titul „fakultní
školy“. Úzká spolupráce probíhá s Katedrou primární pedagogiky, Katedrou speciální
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pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Brno. Spolupráce se také rozvíjí s
Fakultou sociálních studií MU, zejména na úrovni diplomových pracích studentů.
Česká školní inspekce je významným partnerem v oblasti zjišťování kvality ve vzdělávání,
kterou respektujeme. Výsledky inspekční činnosti jsou podkladem nejenom pro hodnocení
práce ředitelky školy, ale i pro směrování dalšího vzdělávání managementu školy.
Dalším významným partnerem je Krajská hygienická stanice Brno, oddělení Hygiena dětí a
mládeže. Zde spolupracujeme při plnění povinností stanovených zákonem č. 258/2000 Sb., o
ochraně veřejného zdraví, a jeho prováděcími předpisy, jednak v mateřské a základní škole,
na školách přírodě, nad vnitřním prostředím staveb v zařízeních pro výchovu a vzdělávání a
nad venkovními hracími plochami určenými pro hry dětí.
Opatření:
Pokračovat v nastaveném systému komunikace se sociálními partnery a rozšiřovat jej.
PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Nárůst počtu dětí předškolního věku měl dopad na naši mateřskou školu, ve které v průběhu
celkem krátkého času přibyly stavebními úpravami dvě plnohodnotné třídy a došlo
k navýšení kapacity o 52 míst.
Mateřská škola při své činnosti vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, ze zákona č.
563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, z vyhlášky č.
14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, z vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování
poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.
Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro celoživotní učení. Napomáhá
vyrovnat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje
speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Z tohoto důvodu
se dle ustanovení § 34, odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání, k předškolnímu vzdělávání přednostně přijímají děti v
posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Pokud nelze takové dítě přijmout z
kapacitních důvodů, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení dítěte do jiné
mateřské školy.
Závazným dokumentem pro práci všech mateřských škol je Rámcový vzdělávací program pro
předškolní vzdělávání (RVP PV), který byl formulován tak, aby v souladu s odbornými
požadavky současné kurikulární reformy akceptoval přirozená vývojová specifika dětí
předškolního věku a důsledně je promítal do obsahu, forem a metod jejich vzdělávání,
umožňoval rozvoj a vzdělávání každého jednotlivého dítěte v rozsahu jeho individuálních
možností a potřeb, zaměřoval se na vytváření základů klíčových kompetencí dosažitelných v
etapě předškolního vzdělávání, definoval kvalitu předškolního vzdělávání z hlediska cílů
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vzdělávání, podmínek, obsahu i výsledků, které má přinášet, a zajišťoval srovnatelnou
pedagogickou účinnost vzdělávacích programů vytvářených a poskytovaných jednotlivými
mateřskými školami.
Školní vzdělávací program (ŠVP PV) naší MŠ vytváří prostor pro rozvoj programů Školka
podporující zdraví, kterým se školka profiluje. RVP PV poskytuje rámcová kritéria využitelná
pro vnitřní i vnější evaluaci mateřské školy i poskytovaného vzdělávání.
Školní vzdělávací program pod názvem SPOLEČNĚ SI HRAJEME, ŽIJEME A SMĚJEME SE se
v současné době zaměřuje mj. na polytechnickou výchovu, rozvoj předčtenářské a
předmatematické gramotnosti, komunikačních dovedností a individualizované vzdělávání
vedoucí k posílení autonomie dítěte.
Opatření:
Pokračovat v elektronické podpoře zápisu do MŠ a využívat zkušeností z jednotlivých ročníků
zápisu pro jeho soustavné zkvalitňování a zefektivňování.
Podporovat individualizované vzdělávání související s přípravou dětí na vstup do základní
školy, logopedická péče.
Posilovat polytechnickou výchovu v mateřských školách.
Soustavně podporovat vytváření klidné a bezpečné atmosféry ve třídách a školách, která
přispívá k rozvoji sociální gramotnosti a předchází vzniku sociálně patologických jevů.
ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Základní škola vychází při své činnosti ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, z vyhlášky č.
48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní
docházky, ve znění pozdějších předpisů, z vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, a
z vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími
potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.
V souladu se školským zákonem je pro realizaci základního vzdělávání vydán Rámcový
vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní vzdělávání je spojeno s povinností
školní docházky. Plnění povinnosti školní docházky se řídí § 36 až § 43 školského zákona.
Základní vzdělávání navazuje na předškolní vzdělávání a na výchovu v rodině. Je jedinou
etapou vzdělávání, kterou povinně absolvuje celá populace žáků ve dvou obsahově,
organizačně a didakticky navazujících stupních.
Základní vzdělávání na 1. stupni usnadňuje svým pojetím přechod žáků z předškolního
vzdělávání a rodinné péče do povinného, pravidelného a systematického vzdělávání. Je
založeno na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb, možností a zájmů
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každého žáka (včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami). Vzdělávání svým
činnostním a praktickým charakterem a uplatněním odpovídajících metod motivuje žáky k
dalšímu učení, vede je k učební aktivitě a k poznání, že je možné hledat, objevovat, tvořit a
nalézat vhodnou cestu řešení problémů.
Základní vzdělávání na 2. stupni pomáhá žákům získat vědomosti, dovednosti a návyky,
které jim umožní samostatné učení a utváření takových hodnot a postojů, které vedou k
uvážlivému a kultivovanému chování, k zodpovědnému rozhodování a respektování práv a
povinností občana našeho státu i Evropské unie.
Základní vzdělávání vyžaduje na 1. i na 2. stupni podnětné a tvůrčí školní prostředí, které
stimuluje nejschopnější žáky, povzbuzuje méně nadané, chrání i podporuje žáky nejslabší a
zajišťuje, aby se každé dítě prostřednictvím výuky přizpůsobené individuálním potřebám
optimálně vyvíjelo v souladu s vlastními předpoklady pro vzdělávání. K tomu se vytvářejí i
odpovídající podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Přátelská
a vstřícná atmosféra vybízí žáky ke studiu, práci i činnostem podle jejich zájmu a poskytuje
jim prostor a čas k aktivnímu učení a k plnému rozvinutí jejich osobnosti.
ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ – ŠKOLSKÉ SLUŽBY
Pokrmy poskytované ve školních jídelnách jsou připravovány v návaznosti na spotřební koš
potravin, který je dán vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, tzn. dle zásad správné
výživy. Plnění výživových norem je průběžně sledováno a vyhodnocováno. Ve školních
jídelnách je v omezené míře zajišťována příprava diet (bezlepková a diabetická) a přihlíží se i
k různým druhům potravinových alergií, pokud to zdravotní stav dítěte vyžaduje. Tato služba
je poskytována v Zařízení školního stravování Brno-Slatina. Má vhodné podmínky jak
personální, tak i v oblasti vybavenosti kuchyně. Školní jídelna v budově školy má nedostatek
nábytku, aby se žáci mohli bez dlouhého čekání na místo kvalitně naobědvat a osvojovat si
návyky správného stolování.
Opatření:
Podporovat kvalitu školního stravování.
Podporovat rozvoj spolupráce školy a školní jídelny a působit i na rodiče a žáky v oblasti
zdravé výživy.
Opatření
Zajistit dostatečný počet stolů a židlí
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ZÁKLADNÍ STRATEGIE ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLE
Stanovením osmi základních směrů rozvoje městského školství je udáván směr vývoje
školství všech zřizovatelů a zároveň je proklamována úloha města v jednotlivých oblastech
školství. I nadále bude město podporovat strategie rozvoje vzdělávací soustavy města Brna
vycházející z následujících směrů:
1. Celoživotní učení pro všechny a jeho realizace (Program rozvoje škol a školských zařízení)
2. Zkvalitnění a modernizace vzdělávání (kurikulární reforma)
3. Zjišťování kvality, monitorování a hodnocení vzdělávání
4. Zajišťování rovného přístupu ke vzdělávání
5. Rozvoj školního poradenského pracoviště
6. Zvyšování profesionality a společenského postavení pedagogických pracovníků
7. Zájmové vzdělávání
8. Školní stravování
V každé z následujících částí této kapitoly je popsán jeden strategický směr a jsou navrženy
další záměry a kroky pro období 2019 až 2022. Uvedené strategické cíle jsou každoročně
vyhodnocovány ve Výročních zprávách.
PROGRAM ROZVOJE ŠKOLY
Účastnit se vyhlašovaných programů určených na podporu rozvoje škol a školských zařízení,
programů se zaměřením na oblast primární prevence sociálně patologických jevů, podporu
zdravého životního stylu na školách, rozvoj jazykového vzdělávání a plavání.
Opatření:
Škola bude využívat rozvojové programy vyhlašovaných městem, krajem i MŠMT zaměřených
na oblast rozvoj jazykového vzdělávání,
podporu zdravého životního stylu na školách
a primární prevence sociálně patologických jevů.
Využívat projektů mezinárodní spolupráce a příkladů dobré praxe při řešení dílčích problémů
škol ve městě Brně.
Pokračovat v elektronické podpoře zápisu do MŠ a využívat zkušeností z jednotlivých ročníků
zápisu pro jeho soustavné zkvalitňování a zefektivňování.
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Podporovat vytváření otevřených mateřských škol a základních škol, které přispívají k
pěstování občanské společnosti.
Podporovat individualizované vzdělávání dětí předškolního věku související s přípravou na
vstup do ZŠ, logopedická péče.
Posilovat polytechnickou výchovu a vzdělávání ve škole
Soustavně podporovat vytváření klidné a bezpečné atmosféry ve třídách a ve škole, která
přispívá k rozvoji sociální gramotnosti a předchází vzniku sociálně patologických jevů.
Pokračovat v nastaveném systému komunikace se sociálními partnery a rozšiřovat jej
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KONCEPCE A RÁMEC KVALITY MŠ, ZŠ A ŠD A JEJICH KRITÉRIA (DÁLE JEN ŠKOLY)
Kvalitní škola ví, kam chce směřovat, a jde úspěšně za svým cílem. Kritéria v této oblasti
kladou důraz na jasná pravidla a mechanismy, s jejichž pomocí vedení školu řídí a které
umožňují efektivní organizaci školy a její rozvoj a zajišťují, že škola je bezpečné, příjemné a
vstřícné místo pro efektivní vzdělávání a osobnostní rozvoj žáků a dětí.
Základem systematického zvyšování kvality je srozumitelná vize, koncepce a formulace cílů
školy.
Klíčovou součástí cílů školy je školní vzdělávací program (dále také „ŠVP“), který je v souladu
s odpovídajícím rámcovým vzdělávacím programem (dále také „RVP“) a všemi právními
předpisy týkajícími se vzdělávání. Je důležité, aby vedení školy prostřednictvím
konstruktivních vztahů a diskusí se zřizovatelem získalo nejen porozumění zřizovatele pro
tyto vize a cíle a pro podmínky potřebné pro jejich dosažení, ale i zřizovatelovu identifikaci
s realistickou vizí, její strategií a cíli. Kvalitní škola je organickou součástí své obce, aktivně
se zapojuje do života obce.
Dosažení vysoké kvality vzdělávání je obtížné bez konstruktivních vztahů se zákonnými
zástupci (dále jen „rodiče“)žáků a dětí, protože otevřené a konstruktivní vztahy s rodiči jsou
základem důvěry. Kvalitní škola aktivně usiluje o to, aby rodiče v co nejvyšší míře vzali cíle
školy za své. Kvalitní vzdělávání nelze poskytnout bez toho, aby se žáci a děti a všichni aktéři
cítili ve škole bezpečně.
Kvalitní škola je bezpečné a otevřené místo vstřícné k oprávněným potřebám dětí,
pedagogických pracovníků a nepedagogických pracovníků s odbornou způsobilostí (dále jen
„pedagogů“), vedení a dalších aktérů, místo umožňující otevřenou a konstruktivní
komunikaci. Má jasná, všem srozumitelná pravidla a mechanismy organizace své činnosti a
řešení problémů, aktivně uplatňuje prevenci všech forem rizikového chování. (školní řád,
organizační řád, plán práce, prováděcí plán, minimální preventivní program atd.)
Škola má jasně formulovanou vizi a realistickou strategii rozvoje, které pedagogové sdílejí
a naplňují.
Popis kritéria
Škola má jasně formulovanou, srozumitelnou a reálnou koncepci a strategii svého rozvoje,
zpracované jako samostatné dokumenty. Stanovují vize a cíle, identifikují podmínky
potřebné pro jejich dosažení, priority a kroky, které vedení a pedagogové plánují učinit pro
dosažení vytyčených cílů v souladu se zásadami vzdělávání a s přípravou dětí na budoucnost.
Jsou formulovány s otevřeností k trendům ve vzdělávání, společnosti a jsou v souladu s
rozvojovými dokumenty zřizovatele. Strategie je vhodnou formou dostupná rodičům
současných i potenciálních dětí, žákům a dalším zájemcům, škola o ní aktivně komunikuje s
rodiči, zřizovatelem a všemi klíčovými aktéry vzdělávání a usiluje o jejich zpětnou vazbu.
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Vedení a pedagogové se se strategií prokazatelně identifikují a škola vynakládá maximální
úsilí na to, aby její strategii přijímali za svou i rodiče a identifikoval se s ní zřizovatel.
Koncepce je v odpovídajících intervalech aktualizována. Škola průběžně sleduje a sbírá
informace podstatné pro své další směřování (například právní změny, trendy ve vzdělávání,
vývoj vzdělávací politiky, socioekonomické změny v regionu školy, demografická data a plány
územního rozvoje regionu) a zohledňuje je v aktualizacích strategie a koncepce školy.
Škola má vzdělávací program (ŠVP), který vychází z vize a strategie rozvoje školy a je v
souladu s kurikulárními dokumenty (RVP); jeho cíle jsou srozumitelné pro pedagogy i
rodiče.
Popis kritéria
ŠVP je v souladu s příslušným RVP a všemi právními předpisy týkajícími se předškolního a
základního vzdělávání. Je přehledný a srozumitelný pro pedagogy i pro rodiče. Pedagogové
se s ním identifikují a aktivně s ním pracují. ŠVP je otevřený dokument, který promyšleně
reaguje na aktuální změny vycházející z potřeb školy. Rodiče jej akceptují.
Škola funguje podle jasných pravidel umožňujících konstruktivní komunikaci všech aktérů
(vedení, pedagogové, rodiče) a jejich participaci na chodu školy.
Popis kritéria
Škola má jasně nastavená efektivní pravidla a mechanismy k organizování vlastní činnosti
školy (školní řád, plány a další vnitřní předpisy), a to v souladu s právními předpisy a koncepcí
a strategií rozvoje školy. Pedagogové, rodiče i zřizovatel mají k těmto pravidlům a
nastaveným mechanismům vhodnou formou přístup. Škola udržuje konstruktivní komunikaci
o pravidlech s pedagogy a hlavními aktéry vně školy (rodiče, zřizovatel), vytváří prostor pro
to, aby byli zapojeni do jejich tvorby a racionalizace. Škola má jasně nastavený mechanismus
přenosu podnětů a jejich projednávání, pedagogům a rodičům dětí a žáků je znám.
Škola je vstřícné a bezpečné místo pro děti a žáky, jejich rodiče i pedagogy.
Popis kritéria
Škola aktivně vytváří dětem a žákům, zaměstnancům i ostatním osobám oprávněným k
pohybu v prostorách školy reálné fyzické a psychické bezpečí, a to nejen dodržováním
právních předpisů, ale také zohledněním konkrétních podmínek a prostředí školy. Škola má
zpracovaný funkční systém úrazové prevence, včetně periodického seznamování dětí s
nebezpečnými situacemi (poučování). Škola realizuje efektivní opatření k prevenci všech
forem rizikového chování. Průběžně sleduje případné signály všech forem rizikového
chování, má jasná pravidla postupu v případě rizikového chování a bez zbytečného odkladu
je efektivně uplatňuje. S rodiči sdílí systém zpětné vazby pro případ rizikového chování. Škola
vytváří podmínky pro psychohygienu dětí i pedagogů, zdravý životní styl a další případné
formy podpory příjemného a zdravého prostředí ve škole.
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Škola spolupracuje s vnějšími partnery.
Popis kritéria
Škola podporuje sounáležitost s obcí, kde sídlí. Účinně spolupracuje se zřizovatelem a s
rodiči. Aktivně využívá cíleně zaměřený program spolupráce s dalšími důležitými partnery
(např. mateřské školy, základní školy, další školy a významné organizace v obci). Škola v
rámci reálných možností aktivně spolupracuje s relevantními partnery s cílem naplňování
ŠVP (např. další školy v ČR nebo v zahraničí, NIDV, SSŠ, základní umělecké školy, další školní
družiny, střediska volného času apod.), vstupuje do výměnných programů nebo společných
projektů a efektivně využívá výsledky spolupráce ke zkvalitňování činnosti školy. Škola
podporuje zapojení pedagogů do národních či mezinárodních projektů.
Pedagogické vedení školy
Ředitelka kvalitní školy je vůdčí osobností pedagogického procesu.
Kritéria v této oblasti kladou důraz na aktivitu vedení školy. Právě přístup vedení školy v
oblasti řízení pedagogických procesů je klíčový pro kvalitu vzdělání, které škola poskytuje.
Důraz je na všech třech základních činnostech: realizaci opatření a jejich řízení, monitorování
a vyhodnocování i následném přijímání opatření. Nezbytnou součástí pedagogického vedení
je i vytváření zdravého školního klimatu, zajištění a rozvoj kvalitního pedagogického sboru,
ale i zajištění materiálních podmínek pro vzdělávání. Nutným předpokladem kvalitního
pedagogického vedení školy je vlastní profesní rozvoj členů vedení školy.

Vedení školy aktivně řídí, pravidelně monitoruje a vyhodnocuje práci školy a přijímá
účinná opatření.
Popis kritéria
Vedení školy aktivně řídí pedagogické procesy na úrovni školy. Podněcuje pedagogický rozvoj
školy v souladu s koncepcí rozvoje školy. Systematicky vyhodnocuje stav ve všech důležitých
oblastech pedagogických procesů (vzdělávání), ale i v oblasti řízení školy. Systém
autoevaluace školy je promyšlený. Procesy řízení i vyhodnocování jsou prováděny efektivně
tak, aby vytvářely podmínky pro zkvalitňování vzdělávání každého dítěte. Vyhodnocována je i
účinnost opatření zaváděných ke zlepšení stavu. Při řízení vedení školy respektuje všechny
relevantní právní předpisy.
Vedení školy aktivně vytváří zdravé školní klima – pečuje o vztahy mezi pedagogy, dětmi i
vzájemné vztahy mezi pedagogy a dětmi a jejich rodiči a o vzájemnou spolupráci všech
aktérů.
Popis kritéria
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Vedení školy aktivně vytváří pozitivní klima, které podporuje předškolní a základní vzdělávání
dětí a žáků. Vlastní prostředí školy, čistota a estetická úprava vnitřních prostor i okolí
napomáhají pozitivnímu klimatu. Pozitivní školní klima se projevuje v dobrých prosociálních
vztazích mezi pedagogy navzájem, mezi pedagogy, dětmi a žáky, mezi dětmi a žáky navzájem
i mezi rodiči a vedením školy a pedagogy. Děti a žáci jsou ve škole respektováni a dodržují
pravidla, na jejichž formulování mají možnost se podílet. Pedagogové aktivně přispívají k
rozvoji školy. Vedení školy vytváří podmínky pro rozvoj pedagogické spolupráce mezi
pedagogy s efektivním dopadem na kvalitu předškolního vzdělávání a v průběhu roku také
dostatek příležitostí pro aktivní spolupráci pedagogů a rodičů. Nástroje ke sledování a
vyhodnocování školního klimatu jsou účinně užívány tak, aby napomáhaly jeho zlepšování.

Vedení školy cíleně pečuje o naplnění relevantních potřeb každého pedagoga a jeho
profesní rozvoj, vytváří podmínky pro výměnu pedagogických zkušeností s dalšími školami
a účinně podporuje začínající pedagogy.
Popis kritéria
Vedení školy provádí systematické hodnocení práce pedagogů a poskytuje jim pravidelně
užitečnou zpětnou vazbu k jejich práci. Na základě hodnocení plánuje spolu s pedagogy jejich
další profesní rozvoj. Vedení školy úspěšně motivuje pedagogy k sebehodnocení a ke
vzájemnému poskytování užitečné zpětné vazby. Aktivně a účinně podněcuje profesní rozvoj
pedagogů rozmanitými efektivními formami a vytváří podmínky pro jejich realizaci. Škola
cíleně podporuje rozvoj pedagogických schopností začínajících pedagogů, pro něž má
zpracovaný účinný adaptační program.
Vedení školy usiluje o optimální materiální podmínky vzdělávání a pečuje o jejich účelné
využívání.
Popis kritéria
Vedení školy systematicky vyhodnocuje stav materiálních podmínek pro vzdělávání. V
souladu s koncepcí rozvoje školy a ve spolupráci se zřizovatelem aktivně zajišťuje takový stav
materiálních podmínek, který umožní vzdělávání každému dítěti dle jeho individuálních
vzdělávacích potřeb. Vedení školy aktivně usiluje o udržení dobrého technického stavu školy,
materiálních podmínek vzdělávání a jejich průběžné zkvalitňování.
Vedení školy klade důraz na vlastní profesní rozvoj.
Popis kritéria
Vedení školy má plán vlastního manažerského a pedagogického rozvoje, který dlouhodobě
realizuje a který má efektivní dopad na kvalitu řízení školy. Jeho součástí jsou aktivity
spojené s výměnou zkušeností na jiných školách podobného typu.
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Kvalita pedagogického sboru
Kvalitní školu tvoří kvalitní pedagogové. Kvalitní vzdělávání se odehrává především v
kontaktu dětí a žáků s pedagogy. Jádrem kvalitní školy jsou kvalitní pedagogové –
kvalifikovaní, profesně zdatní, přistupující k dětem a žákům s respektem, vstřícní,
profesionálně vystupující, podporující rozvoj odpovědnosti u dětí a žáků, uvědomující si
vlastní odpovědnost, otevření výměně zkušeností, konstruktivně spolupracující s kolegy a
soustavně rozvíjející vlastní vzdělání, rozhled a schopnosti.
Pedagogové jsou pro svou práci kvalifikovaní a odborně zdatní a ke své práci přistupují
profesionálně.
Popis kritéria
Pedagogové splňují požadavky na odbornou kvalifikaci dle zákona; tuto odbornost, stejně
jako další zákonné požadavky, mohou doložit příslušnými doklady. Z dostupných dokumentů
i z individuálních projevů pedagogů je patrné, že svoji odbornost aktivně využívají pro
vykonávání kvalitní práce s dětmi a žáky. Ke své práci přistupují profesionálně, jsou
dlouhodobě schopni vést s dětmi a žáky i jejich rodiči konstruktivní dialog.
Pedagogové důsledně uplatňují při komunikaci s dětmi a žáky, rodiči a kolegy vstřícný,
respektující přístup.
Popis kritéria
Pedagogové komunikují s dětmi a žáky
zdvořilým a přátelským, empatickým a
naslouchajícím způsobem. Za všech okolností reagují citlivě na sociální, emocionální,
kognitivní a fyzické potřeby jednotlivých dětí a žáků. Dětem a žákům naslouchají a projevují
vstřícnost, zájem a respekt ke každému z nich. Pedagogové jednají s rodiči dětí a žáků, kolegy
a dalšími členy komunity s respektem, spolupráce funguje na základě partnerství. Svým
vlastním jednáním modelují a podporují prosociální chování.
Pedagogové aktivně spolupracují a poskytují si vzájemně podporu a zpětnou vazbu.
Popis kritéria
Pedagogové mezi sebou vytvářejí, podporují a udržují kolegiální vztahy a vzájemný respekt.
Dlouhodobě aktivně spolupracují, efektivně si předávají poznatky, využívají i formy
vzájemných hospitací s cílem zlepšovat kvalitu poskytovaného vzdělávání. Vzniklé problémy
jsou systematicky řešeny, týmová spolupráce je efektivní.
Pedagogové podporují rozvoj demokratických hodnot a občanské angažovanosti.
Popis kritéria
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Pedagogové podporují rozvoj demokratických hodnot a občanských kompetencí dětí a žáků
tím, že je zapojují do rozhodování o věcech, které se jich týkají, a poskytují jim příležitost
vyjádřit vlastní názor. Svým přístupem k dětem a žákům systematicky podporují rozvoj jejich
odpovědnosti, samostatnosti a sebekontroly. Svým osobním chováním projevují pedagogové
demokratické smýšlení.
Pedagogové aktivně spolupracují na svém profesním rozvoji.
Popis kritéria
Pedagogové svoji práci pravidelně vyhodnocují tak, aby jim byla poskytnuta účinná zpětná
vazba ke korekci vlastní činnosti, hodnocení využívají jako východisko pro další práci. Jsou
aktivní v přístupu ke svému profesnímu rozvoji. Pravidelně se účastní kurzů a seminářů k
doplnění svého vzdělání a odborných dovedností. Účelně využívají i samostudia a
rozmanitých efektivních forem sdílení zkušeností. Zajímají se o nové trendy a získané
poznatky efektivně uplatňují ve vzdělávání.
Vzdělávání
Kvalitní vzdělávání směřující k dobrým vzdělávacím výsledkům všech dětí a žáků je základem
kvalitní školy. Smyslem naplňování kritérií v oblasti vzdělávání je implementace principů
vzdělávání, které v maximální možné míře přizpůsobují volbu vzdělávacích cílů, prostředků a
metod individuálním schopnostem dětí a žáků a vedou k harmonickému rozvoji vědomostí,
dovedností i postojů dětí a žáků na bázi kritického sebehodnocení přiměřenému jejich věku.
Zásadním předpokladem pro realizaci takového vzdělávání je přesvědčení pedagogů o
možnosti osobnostního a vědomostního rozvoje každého dítěte a žáka bez ohledu na jeho
aktuální pozici na cestě ke vzdělávacím cílům. Klíčovým prostředkem k vytváření vztahu dětí
a žáků k učení je vysvětlování souvislostí vyučovaného s reálnými situacemi každodenního
života a v maximální možné a vhodné míře i zahrnování takových vzdělávacích situací a
úkolů, v nichž děti a žáci úměrně svému rozvoji takové situace samy rozpoznávají a využívají.
Přiměřenou formou jsou dětem a žákům prezentovány možnosti vhodného využívání
informačních technologií a rozvíjeny dovednosti potřebné pro budoucí uplatnění v
informační společnosti.
Pedagogové systematicky promýšlejí a připravují vzdělávání v souladu s vědomostními,
dovednostními i postojovými cíli definovanými v kurikulárních dokumentech školy a
individuálními potřebami dětí.
Popis kritéria
Vzdělávání je promyšlené a realizované v souladu s kurikulárními dokumenty, na základě
dosavadních znalostí a zkušeností dětí a žáků a s přihlédnutím k jejich vývojovým
předpokladům a specifickým potřebám. Pedagogové systematicky vytvářejí u dětí a žáků
motivaci k učení, rozvíjejí všechny složky vzdělávacích cílů a systematicky vedou děti a žáky
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ke schopnosti vést jednoduché úvahy a vyjádřit to, o čem přemýšlejí a uvažují. Na děti a žáky
kladou věkově přiměřené a srozumitelné požadavky. Na základní škole seznamují žáky se
vzdělávacími cíli a vedou je k vlastnímu vyhodnocování jejich dosahování.

Pedagogové využívají široké spektrum výchovně-vzdělávacích strategií pro naplnění
stanovených cílů.
Popis kritéria
Pedagogové mateřské školy volí formy a metody vzdělávání tak, aby odpovídaly vývojovým
předpokladům dětí a stanoveným vzdělávacím cílům, hledají vhodné strategie a metody pro
individualizované vzdělávání dětí a vytvářejí pozitivní třídní klima podporující učení.
Vzdělávací nabídka je dětem srozumitelná a dobře organizačně zvládnutá. Ve vzdělávací
nabídce jsou účelně zastoupeny různé metody a formy (např. individuální práce dětí,
spolupráce dětí v menších skupinách a společná - frontální práce celé třídy). Pedagogové
nabízejí dětem aktivity podporující objevování, experimentování, kladení otázek, tvořivost a
autonomii a iniciativu každého z dětí. Ukazují dětem souvislost toho, co se naučily ve škole, s
reálnými situacemi každodenního života.
Pedagogové základní školy volí formy a metody výuky tak, aby odpovídaly stanoveným
výukovým cílům, a vytvářejí pozitivní třídní klima podporující učení. Výuka je žákům
srozumitelná a dobře organizačně zvládnutá. Ve výuce jsou účelně zastoupeny různé metody
a formy (např. individuální práce žáků, spolupráce žáků v menších skupinách, společná –
frontální práce celé třídy). Pedagogové nabízejí žákům aktivity podporující objevování,
experimentování, kladení otázek, tvořivost, autonomii a iniciativu každého z žáků. Vedou
žáky k pochopení souvislostí toho, co se naučili ve škole, s běžnými reálnými situacemi.
Trvale rozvíjejí schopnost žáků účelně využívat různé informační zdroje a dovednosti
potřebné pro úspěšné uplatnění v moderní společnosti.

Pedagogové systematicky sledují vzdělávací pokrok každého dítěte a při plánování a
realizaci vzdělávání zohledňují individuální potřeby dětí a žáků.
Popis kritéria
Pedagogové mateřské školy systematicky provádějí pedagogickou diagnostiku, sledují a
zaznamenávají vývoj, procesy učení a vzdělávací pokrok každého dítěte a pravidelně
poskytují dětem srozumitelnou zpětnou vazbu k jejich práci. Výsledky pedagogické
diagnostiky samostatně uplatňují v plánování i v procesu vzdělávání. K dalšímu pokroku v
učení nabízejí dětem aktivity, které odpovídají jejich očekávanému nejbližšímu vývoji. Vedou
děti k tomu, aby si ze vzdělávací nabídky volily reálné vzdělávací cíle a ve vazbě na tyto
stanovené cíle a očekávání prováděly sebehodnocení a vzájemné hodnocení.
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Pedagogové základní školy systematicky sledují a zohledňují vývoj, procesy učení a učební
výsledky každého žáka a pravidelně poskytují žákům účinnou zpětnou vazbu k jejich práci. K
dalšímu pokroku učení nabízejí žákům aktivity, které odpovídají jejich očekávanému
nejbližšímu vývoji. Vedou žáky k tomu, aby si stanovovali vzdělávací cíle, formulovali
očekávání od vlastní práce a ve vazbě na tyto stanovené cíle a očekávání prováděli
sebehodnocení a vzájemné hodnocení.
Pedagogové školy se ve své práci zaměřují na sociální a osobnostní rozvoj dětí.
Popis kritéria
Pedagogové školy nabízejí dětem aktivity, které posilují jejich pozitivní sebepojetí a
sebevědomí, psychickou zdatnost a odolnost. Projevují přesvědčení o možnostech každého
dítěte dosáhnout vzdělávacích výsledků odpovídajících jejich schopnostem. Užívají výchovněvzdělávacích strategií, které pomáhají dětem vytvářet pozitivní vztahy a učit se vzájemně
spolupracovat, respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy.
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Vzdělávací výsledky
Kvalitní škola umožňuje každému dítěti a žákovi maximální rozvoj odpovídající jeho
možnostem. Cílem pro naplňování kritérií v oblasti „vzdělávací výsledky“ je zhodnocení
kvality činnosti školy v jedné z nejpodstatnějších funkcí každé školy – tj. dosáhnout toho, aby
její absolventi byli vybaveni takovými znalostmi, vědomostmi a kompetencemi, které zajistí
jejich úspěšnost v dalším vzdělávání a profesním životě a přispějí ke zvýšení kvality jejich
života. Velmi důležité je, aby škola byla schopna systematicky zjišťovat objektivní informace
o kvalitě svého vzdělávání, dokázala přijímat a v praxi realizovat smysluplná opatření ke
zvyšování kvality poskytovaného vzdělávání na individuální, skupinové a školní úrovni.
Nezbytným předpokladem pro kvalitní vzdělávání školy je schopnost zajistit, aby vzdělávací
výsledky žáků odpovídaly požadavkům realizovaných vzdělávacích programů, aby škola svou
činností dokázala motivovat k dosahování co nejlepších výsledků podle schopností žáků a
také dokázala docílit toho, aby žáci dokázali své vědomosti a schopnosti prokázat a uplatnit v
průběhu vzdělávání a v praktickém životě. Velmi důležitým aspektem pro naplnění kritérií v
této oblasti je rovněž systematické vyhodnocování úspěšnosti absolventů v dalším
vzdělávání a schopnost školy na tyto informace adekvátně reagovat.

Škola soustavně získává informace o posunech výsledků každého dítěte a žáka ve všech
vzdělávacích oblastech a reaguje na ně vhodnými pedagogickými opatřeními.
Popis kritéria
Vedení školy a pedagogové v MŠ průběžně uplatňují sdílený ucelený systém k získávání
aktuálních informací o výsledcích vzdělávání každého dítěte a sledování jejich vzdělávacího
pokroku. Tento systém je vhodně nastaven vzhledem k podmínkám školy a potřebám dětí a
umožňuje škole vyhodnocovat objektivní informace o výsledcích a pokroku všech dětí. Škola
se zjištěnými vzdělávacími výsledky dlouhodobě cíleně zabývá a dokáže z nich podle potřeby
přijímat efektivní opatření ke zlepšování vzdělávacích výsledků dětí, která využívá i při tvorbě
IVP nebo PLPP. Účinnost přijatých opatření škola pravidelně vyhodnocuje na všech úrovních
řízení pedagogického procesu.
Vedení školy a pedagogové v ZŠ průběžně uplatňují sdílený systém k získávání aktuálních
informací o výsledcích vzdělávání každého žáka a sledování jejich vzdělávacích pokroků.
Tento systém je vhodně nastaven vzhledem k podmínkám školy a potřebám žáků a
umožňuje škole podávat objektivní informace o výsledcích a pokroku všech skupin žáků.
Škola se zjištěnými vzdělávacími výsledky dlouhodobě cíleně zabývá a dokáže z nich podle
potřeby přijímat efektivní opatření ke zlepšování vzdělávacích výsledků žáků. Účinnost
přijatých opatření škola pravidelně vyhodnocuje na všech úrovních řízení pedagogického
procesu.
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Výsledky vzdělávání dětí a žáků odpovídají očekávaným výsledkům podle vzdělávacích
programů.
Popis kritéria
Pedagogickým působením v mateřské škole naplňuje každé dítě očekávané výstupy podle
vzdělávacího programu (RVP PV). Pedagogové systematicky vyhodnocují, zda celkové
vzdělávací výsledky odpovídají očekávaným výstupům dle Rámcového vzdělávacího
programu pro předškolní vzdělávání, popřípadě konkretizovaným očekávaným výstupům.
Systematicky připravují individualizovanou vzdělávací nabídku a stanovují si konkrétní
pedagogické záměry tak, aby podpořili dosahování kvalitních vzdělávacích výsledků u
každého dítěte.
Dosahované vzdělávací výsledky žáků v základní škole jsou v plné šíři dlouhodobě v souladu s
požadovanými výstupy realizovaných vzdělávacích programů. Tento soulad škola
systematicky ověřuje, umí jej doložit a v průběhu vzdělávání je schopna ho i prokázat.
Žákům, kteří nedosahují očekávaných výsledků vzdělávání, poskytuje škola efektivní podporu
za účelem jejich dosažení.

Mateřská škola sleduje a vyhodnocuje úspěšnost dětí v průběhu, při ukončování
předškolního vzdělávání a dle možností i v dalším vzdělávání a aktivně s výsledky pracuje v
zájmu zkvalitnění vzdělávání.
Popis kritéria
Mateřská škola systematicky a efektivně vyhodnocuje úspěšnost dětí v průběhu a
ukončování jejich vzdělávání na všech úrovních řízení pedagogického procesu. Nejedná se o
hodnocení jednorázové, ale průběžné. S výsledky hodnocení cíleně pracují pedagogové i
vedení školy, jejich činnosti a opatření směřují ke zkvalitňování vzdělávání dětí, k zachycení
případných problémů a vyvození jejich řešení.
Žáci základní školy jsou motivovaní k dosahování dobrých výsledků a projevují sociální a
osobnostní kompetence a občanské hodnoty.
Popis kritéria
Základní škola má zavedený účinný systém podpory motivace žáků k učení a k dosahování
úspěšnosti ve vzdělávání. Vedením školy a pedagogy jsou i ve spolupráci se sociálními
partnery cíleně rozvíjeny aktivity zaměřené na sociální, občanský a osobnostní rozvoj žáků,
žáci školy jsou schopni získané kompetence v průběhu vzdělávání prokázat. Škole se
dlouhodobě daří aktivně zapojovat co nejvyšší počet žáků do přehlídek, projektových
činností a soutěží s ohledem na jejich individuální předpoklady, dosahované výsledky
pravidelně vyhodnocuje a oceňuje.
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Základní škola sleduje a vyhodnocuje úspěšnost žáků v průběhu, při ukončování vzdělávání
a v dalším vzdělávání či profesní dráze a aktivně s výsledky pracuje v zájmu zkvalitnění
vzdělávání.
Popis kritéria
Základní škola efektivně vyhodnocuje úspěšnost žáků v průběhu a ukončování jejich
vzdělávání na všech úrovních řízení pedagogického procesu, umí doložit procesy a výsledky
tohoto hodnocení a dokáže zpracovat opatření, která vedou ke zkvalitňování procesu
hodnocení úspěšnosti žáků. S výsledky hodnocení cíleně pracují pedagogové i vedení školy,
jejich činnosti a opatření zkvalitňují vzdělávání žáků a snižují jejich neúspěšnost. Škola má
dlouhodobě zavedený funkční systém pro zjišťování úspěšnosti svých absolventů, získané
poznatky dokáže efektivně využít pro svůj další rozvoj.

Podpora dětí a žáků při vzdělávání (rovné příležitosti)
Kvalitní škola sleduje vzdělávací pokroky všech dětí a žáků a cíleně podporuje ty, kdo vyžadují
speciální péči. Smyslem kritérií v této oblasti je zajistit spravedlivost při přijímání dětí a žáků
ke vzdělávání a v jeho průběhu. S tím souvisí poskytování individuální podpory pro rozvoj
kognitivních i sociálních dovedností všem dětem a žákům, kteří ji potřebují, a zajištění
vstřícného a přátelského prostředí. Pro realizaci spravedlivého vzdělávání je však nezbytné
naplnění kritérií i v dalších oblastech: zásadní je průběžné sledování výsledků každého dítěte
a žáka a poskytování pravidelné zpětné vazby a motivující přístup pedagogů demonstrující
vysoká očekávání od všech dětí a žáků.
Škola vytváří každému dítěti a žákovi a jeho rodině rovné příležitosti ke vzdělávání bez
ohledu na jeho pohlaví, věk, etnickou příslušnost, kulturu, rodný jazyk, náboženství,
rodinné zázemí, ekonomický status nebo potřebu podpůrných opatření.
Popis kritéria
Při přijímání dětí mateřská škola respektuje rovný přístup ke vzdělávání s maximální
vstřícností ke všem uchazečům. Při rozhodování o přijetí a přestupech neupřednostňuje děti
s lepšími kognitivními schopnostmi nebo specifickým nadáním, s lepším rodinným zázemím
nebo děti bez speciálních vzdělávacích potřeb. Trvale nerozděluje děti do tříd s odlišným
kurikulem (s výjimkou tříd zřizovaných dle § 16, odst. 9 školského zákona) a ve všech třídách
poskytuje vzdělání ve srovnatelné kvalitě. S výjimkou úplaty stanovené právními předpisy
nevyžaduje další úplatu za vzdělávání poskytované dle ŠVP PV a s výjimkou plateb za
spotřební materiál (např. pracovní sešity) nevyžaduje úplatu za vzdělávání poskytované dle
ŠVP ZV.
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Škola poskytuje účinnou podporu všem dětem a žákům s potřebou podpůrných opatření.
Popis kritéria
Škola systematicky identifikuje individuální potřeby dětí a žáků při vzdělávání, v případě
potřeby spolupracuje s odbornými pracovišti. Má vlastní strategii práce s dětmi a žáky s
potřebou podpůrných opatření, tuto strategii naplňuje a vyhodnocuje její účinnost.
Poskytuje specifickou podporu všem dětem a žákům, kteří ji potřebují. Škola systematicky
eviduje výsledky a pokroky dětí a žáků s potřebou podpůrných opatření a skupin dětí a žáků
se specifickými vzdělávacími potřebami a dbá o to, aby dosahovali maximálního učebního
pokroku. Tam, kde je to vhodné z hlediska zájmu dítěte a žáka, pedagogové zvou k procesu
hodnocení a plánování vzdělávání další kolegy a odborníky.
Škola věnuje patřičnou pozornost osobnostnímu rozvoji dětí a žáků, rozvíjí u nich
otevřenost, toleranci a respekt vůči jinakosti a dbá na to, aby žádné dítě a žák nebyl
vyčleňován z kolektivu.
Popis kritéria
Pedagogové školy přistupují ke každému dítěti a žáků s respektem, vytvářejí pro každé dítě a
žáka rovné příležitosti k jeho zapojení do kolektivu ostatních dětí a žáků. Svým jednáním
podporují rozvoj učící se komunity, ve které se každé dítě a žák cítí být přijímán a
podporován v rozvoji svého potenciálu. Jsou si vědomi svých vlastních postojů, hodnot,
zkušeností i předsudků a jejich vlivu na komunikaci s dětmi, žáky a jejich rodinami i na celý
pedagogický proces. V komunikaci s dětmi a žáky, jejich rodiči i v nabídce aktivit pro děti a
žáky se vyvarují stereotypizace (např. na základě genderu, etnicity, národnosti, vyznání
apod.). Pedagogové přizpůsobují prostředí třídy a učební aktivity tak, aby se na nich mohli
podílet děti a žáci s potřebou podpůrných opatření. S rozmanitostí ve školním společenství
pracují jako s důležitým východiskem při plánování a realizaci vzdělávání dětí žáků. Ve
vzdělávání využívají zdrojů, které odrážejí etnickou, sociokulturní a jinou rozmanitost dětí a
žáků a rodin zastoupených ve třídě nebo škole. Škola systematicky používá nástroje
zaměřené na vzájemné poznávání a posilování sociálních a personálních dovedností. Škola
zapojuje všechny děti a žáky do školních akcí a aktivit a v případě potřeby poskytuje dětem a
žákům zvláštní podporu, která zapojení umožní.
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Charakteristika prostředí, v němž škola pracuje
Kvalitní vzdělávání vyžaduje odpovídající materiální i finanční podmínky.








Spravedlivé hodnocení zohledňuje podmínky, které škola nemůže ovlivnit např.
Charakteristika regionu – demografická a sociálně-ekonomická,
Atraktivita regionu
Dostupnost kvalitních pedagogů
Materiální podmínky
Finanční podmínky
Složení dětí školy

Informace o prostředí, v němž škola pracuje, nemají postavení kritérií hodnocení školy, slouží
pouze k popisu konkrétního prostředí a kontextu, v němž škola pracuje. Umožňují však
srovnání s charakteristikami stejných indikátorů v souboru škol v obci a jsou důležitým
signálem pro zřizovatele při jejich rozhodování o naplnění předpokladů pro kvalitní
vzdělávání v dané škole.
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VIZE ŠKOLY

ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2 (dále jen škola) ví, kam směřuje. Její koncepce vychází z
Vize Brno 2050, koncepce města. Brno, jako vzdělané univerzitní město musí mít i na nejnižší
úrovni kvalitní vzdělávání a to naše škola poskytuje. Žáci i děti už od malička vnímají, že naše
město je mezinárodní a globálně dostupné. Školu navštěvují cizinci, děláme řadu projektů,
které vedou k multikulturalismu a respektu vůči jiným národnostem. Podporujeme vnímaní
kultury jako nezbytné součásti života kultivovaného člověka, žáci i děti navštěvují divadla,
galerie, ples školy apod. Škola se tak zapojuje do života městské části i města Brna. Jako škola
zapojená do sítě Škol podporujících zdraví (SZÚ) podporujeme cíl města mít ve zdravém
městě zdravé lidi a to jak děti, tak zaměstnance. Zároveň nezapomínáme na zdravé životní
prostředí- např. třídíme odpad, zapojujeme se do ekologických projektů, pravidelně
pořádáme sběr papíru.

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY
Úplnost a velikost základní školy:

Základní škola a mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 2 (dále jen škola) je úplná sídlištní
škola, uvedená do provozu v roce 1985. Základní škola je fakultní školou Masarykovy
univerzity Brno. Od roku 2000 pracuje ZŠ i MŠ v projektu Škola podporující zdraví (Zdravá
škola), jehož cílem je připravit žáky co nejlépe pro život a umožnit každému dítěti zažít svůj
úspěch. Nachází se uprostřed Jihomoravského náměstí v klidném prostředí malého sídliště
ve Slatině. Je velmi dobře dostupná i dětem z okolních obcí. Kapacita školy je 540 žáků.
Součástí školy je školní družina s kapacitou 180 žáků, která uskutečňuje zájmové vzdělávání
pro žáky 1. stupně. Zařízení školního stravování, které poskytuje stravování žákům školy, je
samostatným právním subjektem.

Vybavení základní školy
ZŠ vyučuje ve dvou vzájemně propojených budovách. V areálu se dále nacházejí dětská hřiště s
možností aktivní relaxace a je využíváno žáky o velkých přestávkách a odpoledne školní družinou.
Celková kapacita školy je 18 běžných učeben a 8 odborných učeben. Vzhledem k nárůstu počtu žáků
jsou prostorové možnosti školy značně omezené. Dále má škola k dispozici dvě tělocvičny. V roce
2006 bylo otevřeno multifunkční hřiště s atletickým oválem, které škola využívá.
Prostorové možnosti nabízí dětem světlé třídy ze 100% vybavených interaktivními tabulemi,
relaxačními kouty a hracími plochami na chodbách.

Materiální vybavení školy je dobré úrovni.

27

Technické a provozní vybavení základní školy pro vyučování je na dobé úrovni. Je potřeba
zajistit obměnu některých učebních pomůcek. Škola vybavená ICT technikou, prostory školy
jsou zasíťované wi-fi. Veškerá ICT se využívá ve výuce.
Nově vybavená sborovna školy poskytuje pedagogům reprezentativní místo pro setkávání.
Z důvodu zvyšujícího se počtu pedagogů již není kapacitně dostatečná. Vyučující mají
k dispozici kabinety, které ale potřebují, po téměř 35 letech používání, zásadní obměnu.
Škola má stanovena opatření pro zabezpečení objektu školy a bezpečnosti žáků a
zaměstnanců. Tato opatření jsou deklarována v provozním řádu školy, ve školním řádu a
dalších vnitřních směrnicích. Žáci jsou pravidelně seznamováni s nebezpečnými situacemi.
Škola má zpracován funkční systém úrazové prevence. Je tak vytvořeno bezpečné a vstřícné
místo pro žáky i pedagogy, dbá se na fyzické i psychické bezpečí.

Hygienické zázemí základní školy prošlo rekonstrukcí a je na výborné úrovni. Na všech
toaletách je k dispozici toaletní papír, tekuté mýdlo a osušovače nebo papírové ručníky.
Odpovídat předpisům by měl rozvod teplé vody po celé škole, který zatím není realizován.

Vybavení školní družiny
Školní družina je umístěna v budově ZŠ v samostatném křídle školy. Zde mohou žáci prvního
stupně po vyučování využívat šest plně vybavených heren s umyvadlem, novým nábytkem,
koberci a herními prvky (kostky, stavebnice domečky, autodráhou…). Herny svým vybavením
a uspořádáním odpovídají potřebám dětí mladšího školního věku. Chodba je prostorná
s pestrou výzdobou. Sociální zařízení ve stejném podlaží. Školní družině je k dispozici
sportovní hřiště s umělým povrchem, tělocvična, cvičná kuchyň, volná prostranství kolem
školy s herními prvky. Všechny využívané prostory odpovídají potřebám dětí mladšího
školního věku a bezpečnosti (snadné udržování pořádku a čistoty, dostatek prostoru, řádné
osvětlení. Vybavení heren se průběžně doplňuje novými hrami, didaktickým a výtvarným
materiálem, sportovním vybavením. Vychovatelky a děti se podílejí na vytváření příjemného
a estetického prostředí, výzdoba prostor je mobilní.
V roce 2015 se školní hřiště ŠD doplnilo o klidovou a relaxační zónu s průlezkami a
pískovištěm, které si vyžaduje rozsáhlou parkovou úpravu (dřeviny), obnovu travnaté plochy,
návoz zeminy.
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Vybavení mateřské školy
Mateřská škola je šestitřídní s celodenním provozem.
Pět tříd, z toho jedna logopedická, se nachází v jednopatrové budově naproti areálu základní
školy. Jedna třída se nachází v budově základní školy. Strava je od roku 2000 dovážena ze ZŠS
Brno, Jihomoravské nám. 2.
Každá třída má své hygienické zařízení, lehárnu a přípravnu jídla. Třídy nemají tělocvičny,
mají však vybavené tělovýchovné kouty a mohou využívat sportovní zázemí školy.
MŠ nemá dostateční zázemí pro zaměstnance. Chybí sborovna a pracovny pro učitelky MŠ
Jihomoravské nám. 4.
Pro pobyt venku jsou využívány dvě zahrady, na kterých děti tráví velkou část dne. Zahrada u
MŠ JHMN 4 je se vzrostlými stromy, dvěma novými pískovišti, závěsnými a kyvadlovými
houpačkami, rozhlednou s klouzačkou, lany a naučnými tabulemi. Druhá zahrada u JHMN 2
je koncipována jako zahrada v přírodním stylu.
Personální zajištění vzdělávání školy je na vysoké úrovni. Škola má stabilizovaný pedagogický
sbor, který je v případě potřeby doplňován odborně i osobnostně kvalitními pedagogy.
Pedagogičtí pracovníci projevují velkou ochotu se dále vzdělávat a aplikovat nové poznatky a
zkušenosti do výuky. Tyto dlouhodobě dobré výsledky práce pedagogického sboru se
odrážejí jak v úspěšnosti žáků v přijímacím řízení na střední školy, tak ve velmi dobrých
výsledcích v různých soutěžích a olympiádách. Plánem Dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků a celkovým trendem školy je systematické – cílené vzdělávání jak jednotlivců, tak
celé sborovny. Důkazem kvality pedagogů je i zařazení školy mezi Fakultní školy MU, díky
kterému naši učitelé pravidelně provázejí studenty učitelství při jejich praxi.
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CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU ŠKOLY
Škola i školka má k dispozici kvalifikovaný pedagogický sbor, který má 66 členů.
Přínosem pro kvalitnější výuku jsou i asistenti pedagoga, kterých má škola cca 12 a doučovatelé
v počtu cca 6.

Odborný pedagogicko-psychologický servis zajišťuje školní poradenské pracoviště, ve kterém
pracuje výchovný poradce, kariérový poradce, 2 speciální pedagogové, 2 metodikové
prevence, psycholožka a případně další externí odborníci.
Nemalý vliv na chod školy mají nepedagogičtí pracovníci, kterých je 10.

Školní vzdělávací program a pravidla pro organizaci činnosti školy
ZŠ

Úspěch – Otvíráme dětem svět úspěchu

MŠ

Společně si hrajeme, žijeme a smějeme se

ŠD

Úspěch – Otvíráme dětem svět úspěchu

V roce 2000 byla ZŠ i MŠ zařazena mezi „Školy podporující zdraví“ – program SZÚ.

ŠVP vycházejí z vize a strategie rozvoje školy a jsou v souladu s RVP i dalšími předpisy. Jako
otevřený dokument je upravován podle aktuálních potřeb. ŠVP jsou dostupné na webu školy.
ŠVP jsou každodenně využívány při přípravě pedagogů na práci ve třídách.
Škola má v souladu s právními předpisy a koncepcí a strategií rozvoje vytvořený a schválený
Školní řád a další vnitřní předpisy. Rodiče, pedagogové i žáci se podílejí na jejich vzniku a
s finální podobou jsou seznámeni začátkem každého školního roku. Významnou úlohu
v systému komunikace školy má školní parlament. Ten se podílí na organizaci velké části
kulturních a společenských akcí a je nositelem nápadů a změn v prostředí školy. Při základní
škole je ze zákona zřízena šestičlenná Školská rada.
Spolek rodičů a přátel školy při MŠ JHMN 4 participuje na různých druzích aktivit a mohlo by
být nositelem celé řady grantů a projektů podporujících komunitní rozvoj školy, jeho činnost
by měla být rozšířena případně i na ZŠ.
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Každodenní život ZŠ

Základní škola je čistě udržovaná, zrekonstruovaná, má příjemnou atmosféru a pořád se v ní
něco děje.
V praxi to znamená, že dává všem žákům příležitost zažít úspěch v rámci svých možností
v oblasti akademické, ve sportu, v mimoškolních aktivitách atd.
Učíme angličtinu od 1. ročníku a druhý cizí jazyk od 6. ročníku. Podporujeme učení
moderními metodami a využíváme technologie, které nám dnešní doba ve výuce nabízí. To
se nám daří i díky stabilnímu týmu pedagogů, kteří se žákům věnují i nad rámec vyučování.
Nemalá pozornost je zaměřena na práci s nadanými žáky i práci s žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami.
Rodiče jsou partnery školy i školky a velmi oceňují kvalitně nastavený systém předávání
informací prostřednictvím pravidelných individuálních konzultací, kterých se účastní rodič,
žák a učitel. Uskutečňují se třídní schůzky, společné akce, společenská setkání a semináře.
Jazykově vybavení pedagogičtí pracovníci jsou schopni v rámci výuky cizích jazyků i v rámci
mezipředmětových vztahů navazovat a udržovat partnerství s třídami v zahraničí, což žákům
umožňuje prakticky využít získané znalosti a dovednosti a rozšiřuje jejich obzory za hranice
probíraného učiva a běžných zkušeností.
Pedagogičtí pracovníci se účastní setkání s českými i se zahraničními pedagogy a odborníky
v oblasti školství. To jim umožňuje získat objektivní náhled a fundovaně srovnávat kvalitu
jednotlivých školských systémů a získávat inspiraci, kterou mohou později přenést do praxe.
Škola potřebuje mít partnery a udržovat vztahy s veřejností, aby se mohla stát centrem dění
ve své lokalitě. Kromě pravidelného informování rodičů je nutné dávat o sobě vědět i
ostatním, kteří nemají na školu bezprostřední vazbu. Pravidelně aktualizovaný web školy
funguje jako nejjednodušší a nejrychlejší kanál. Je to živý organizmus, který se musí neustále
přizpůsobovat potřebám školy i veřejnosti tak, aby obrázek byl komplexní a kvalitně
vypovídal o dění ve škole. V plánu jsou i další kanály pro pravidelnou komunikaci s rodiči,
jako je například zřízení elektronické žákovské knížky a třídních knih.
Kromě webu se škola prezentuje v tisku, místním i celostátním, a jiných médiích, svoje akce
propaguje kvalitně zpracovanými plakáty, které vycházejí ze zásad firemní identity
organizace. Ta se opírá o logo, které škola používá od roku 2010.
Logo a školní identita se prolínají také do školních rituálů a stmeluje celou organizaci. Části
loga se objevují při školních akcích a fungují jako značka.
Každodenním rituálem je školní hlášení, které připomíná důležité události každého dne.
Vedení školy nezapomíná blahopřát oslavencům, kteří přicházejí téměř každý den do
ředitelny na přátelské setkání.
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Další pěknou tradicí se stalo udělování Cen ředitelky školy, které probíhá na konci školního
roku a kde máme možnost vyzdvihnout vynikající žáky za jejich školní i mimoškolní práci.
Umožňujeme tak zažít úspěch i dětem, které se během vyučování příliš neprojevují nebo
mají zájmy, o kterých jejich spolužáci nevědí, i když v nich excelují. Cenu lze získat i za pomoc
nejen spolužákům. Zde se prolíná školní tradice s etickou výchovou a naší snahou
podporovat dobročinnost a charitu. Žáci se učí, že nezištně pomáhat je normální, a i malá
pomoc je vidět.
Prostřednictvím projektového vyučování ve všech ročnících posilujeme mezipředmětové
vztahy a spolupráci mezi žáky napříč školou.
Naši deváťáci předvádějí své schopnosti a dovednosti v absolventské práci, kterou prezentují
na konci školního roku.
Kvalitní vyučování je samozřejmě na prvním místě, ale zaměřujeme se i na mimoškolní a
komunitní aktivity. Pořádáme jarmarky, společenská setkání a akce pro veřejnost nejen naší
městské části. Pravidelně se zapojujeme do kampaní, které pořádá Kancelář Brno – Zdravé
město.
Pracujeme v projektech EU, jsme členem Sítě brněnských otevřených škol, Asociace aktivních
škol, Škol podporujících zdraví, podílíme se na projektu APIV (Podpora společného vzdělávání
v praxi).
Zapojujeme se do aktivit partnerských organizací jako je např. Rezekvítek. Účastníme se
projektu Zdravé zuby a Recyklohraní.
Veškerá aktivity školy vyhodnocujeme a podle výsledků zavádíme opatření. Stěžejní součástí
chodu školy je její efektivní autoevaluace.
Cíl a vize školy se shoduje s názvem školního vzdělávacího programu – Otevírat dětem svět
úspěchu
Vedení školy klade důraz na oblast řízení pedagogických procesů, který vnímá jako klíčový
pro vzdělávání. Jako nutný předpoklad pro kvalitní pedagogické vedení školy je vnímán
vlastní profesní rozvoj členů vedení.

Zásadní součástí cílů školy je Školní vzdělávací program, který vychází a navazuje na RVP a
další právní předpisy, týkající se vzdělávání a zohledňuje místní specifika.
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Klima školy a partnerství
Pohoda školního prostředí není dána školními prostorami samými, ale vytvářejí ji lidé, kteří v
tomto prostředí pracují anebo jej jen navštěvují.







Mít ve škole příznivé klima, kde jsou si žáci, učitelé i rodiče partnery.
Partneři se dokáží vzájemně informovat, podpořit ve svém snažení, vzájemně se
respektují a společně plánují.
Partneři vyhodnocují – při zdaru se ocení, při nezdaru hledají efektivnější cestu.
Vhodně doplňovat práci ve škole relaxačními aktivitami.
Aby vše dobře fungovalo, je nutno zajistit i efektivní organizační prostředí.
Vedení školy pečuje o pozitivní klima, které podporuje učení každého žáka

Komunikace s veřejností
Oblast, která je pro školu významná, je oblast „public relations“, oblast grantů, komunikace
s veřejností – zejména rodičovskou a publikační a lektorská činnost pracovníků školy. Toto
jsou všechno oblasti, ve kterých škola získává jméno, dává o sobě vědět, rozšiřuje
vybavenost a podobně.




Pokračovat v pravidelných konzultacích (U+R+Ž), třídních schůzkách, společných
akcích, seminářích a ve vydávání informačních materiálů (plakáty apod.)
Vedení školy bude vytvářet dostatek příležitostí pro vzájemnou spolupráci pedagogů
a rodičů.
Zrychlit a zefektivnit komunikaci s rodiči pomocí elektronické žákovské knížky a
elektronické třídní knihy.

Mít partnery v zahraničí




Výuku (nejen cizích jazyků) ve škole se snažit doplnit o kontakty s dalšími školami
v Evropě i jinde ve světě.
Spolupracovat s partnerskými školami na bázi výměnných návštěv, seminářů a
prezentace. Pravidelně se setkávat s učiteli při plánování společných projektů.
Podporu k realizaci uvedených partnerství hledat také ve spolupráci s neziskovými
organizacemi a grantovými agenturami.

Mimoškolní aktivity školy, tradice, rituály



I nadále plánovat programy orientované na volný čas.
Mimoškolní aktivity budou i nadále náplní převážně školní družiny.
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Zahájit ediční činnost školy. Vydávat propagační materiály o škole, školní kalendáře
roční apod.
Mít svůj komunitní program a usilovat o to, aby se činnosti komunitní školy účastnily
nejen děti a mládež, ale i dospělí.
Sportovní a společné aktivity mohou být umožněny i krátkodobými nájmy tělocvičen
a učeben školy.
Celkovou představu o ročním programu školy i nadále zveřejňovat v plánech a na
webu.

Porozumět potřebě vzdělávat se





Rámcový vzdělávací program předpokládá nejen smysluplné stanovení cílů výchovně
vzdělávacího programu školy, ale také co nejaktivnější zapojení žáků do procesu
učení.
Vedení školy vnímá význam vlastního profesního vzdělávání a proto má plán
vlastního managerského a pedagogického rozvoje.
Možnost volit nejvhodnější metody a formy práce učitele, vhodně zapojovat evokaci
a motivaci, a tak vtahovat žáka i jeho rodinu do maximální spoluúčasti na učení.

Smyslem základní školy v etapě základního vzdělávání je vybavit žáky klíčovými
kompetencemi – schopnostmi k učení a k řešení problémů, kompetencemi komunikativními,
sociálními a personálními, kompetencemi občanskými a pracovními.












Vzdělávat s porozuměním, v souvislostech, nikoliv v odtržených pojmech.
Výstupem by měl být další rozvoj znalostí, schopností, dovedností, návyků a postojů
budovaných v předmětech školního vzdělávacího programu.
Zapojovat se i nadále do meziškolních soutěží, olympiád, zápasů, dobře obstát
v testování.
Rozvíjet u žáků schopnosti a dovednosti nejen v samotných předmětech, ale
například i v rámci volitelných předmětů a projektových dnů (vypracování
absolventské práce, její obhajoba a získání absolventského diplomu pro žáky
devátých tříd).
V následujících letech postupně realizovat předmětové vyučování, zejména na
druhém stupni školy, do jednotlivých integrovaných celků.
Provázanost mezipředmětových vztahů a kooperace učitelů má vytvořit výrazně lepší
podmínky pro zdravé a efektivní učení.
Postupně zdokonalovat evaluační a autoevaluační nástroje.
Podporovat pedagogy k sebehodnocení a ke vzájemnému poskytování zpětné vazby.
Podporovat začínající pedagogy.
Podle možností do procesu sebehodnocení školy různými formami zapojovat také
žáky tak, aby se spolupodíleli na aktivním rozvoji školy.
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Vychovávat s porozuměním







Respektovat jedinečnost jednotlivce a být vůči nim vstřícní.
Zajistit, aby se ve škole každý cítil bezpečně.
Vzdělávat žáky ve finanční gramotnosti, která se i nadále bude prolínat všemi
vhodnými školními i mimoškolními aktivitami.
Harmonicky formovat žákovu osobnost za pomoci odbornosti jednotlivých oborů a
průřezových témat školního vzdělávacího programu tj. osobnostní a sociální
výchovou,
výchovou
demokratického
občana,
multikulturní výchovou,
environmentální výchovou i mediální výchovou.
Podporovat rozvoj demokratických hodnot u žáků a jejich občanské angažovanosti.

Vytváření informačního prostředí
Program zavádění informačního prostředí je zaměřen na co nejefektivnější práci
s informacemi a vytváření informačního prostředí.










Od první třídy vést žáky k dobrému zvládnutí čtenářských dovedností (vedení
čtenářského deníku od 1. do 9. ročníku), rozšiřování komunikačních dovedností, práci
s daty a jejich zpracování.
Od první třídy učit žáky plánovat, rozhodovat, hodnotit a sebehodnotit (prostor v ŽK,
sebehodnocení během konzultačních týdnů), jejich pokroky sledovat v portfoliu
každého žáka.
Všichni žáci mohou využívat učebny výpočetní techniky a počítače k procvičování
získaných znalostí, rozvoji schopností a dovedností v práci s počítačem.
Žáci by měli mít k dispozici jak školní knihovnu (na které se právě pracuje), tak
výpočetní techniku – například pro zpracování absolventských prací, referátů a
podobně.
Vytváříme optimální materiální podmínky pro vzdělávání.
Chceme, aby žáky ve škole obklopovalo to, o čem se učí, co vyrobili a prožili.

Sportování a ozdravné pobyty




Program alternativních sportů a ozdravných pobytů naplňovat dobře
zorganizovanými pobytovými akcemi – ozdravnými pobyty, školami v přírodě, týdnů
sportů a turistiky apod., které mají vliv při vytváření dobrých vztahů mezi dětmi ve
třídě a mezi jednotlivými třídami.
Klasickou výuku tělesné výchovy doplňovat například výukou plavání, bruslení nebo
letním či zimním týdnem sportů apod.
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Environmentální výchova
Environmentální výchova vede jedince k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka
a životního prostředí.










Dlouhodobě ve škole realizovat projekt odpadového hospodářství. Ve všech třídách a
na chodbách školy umístit koše na tříděný odpad.
U školy umístit další kontejnery pro tříděný odpad, realizovat další sběrové dny.
Přírodu vnášet i do školy – pěstováním rostlin, množením a přesazováním apod.
Dále umožňovat setkávání s drobnými živočichy ve škole i dětem, které je doma mít
nemohou (rybičky, šneci, drobní hlodavci).
Spolupracovat s ekologickými centry.
Rozvíjet spolupráci s Rezekvítkem.
Účastnit se nejen vzdělávacích programů, ale uskutečňovat i školní projekty a DVPP.
V rámci osnov průřezové téma EVVO integrovat do všech předmětů.
Některý z programů PROJEKTOVÝCH DNŮ znova věnovat i EVVO.

Integrace







Integrační program školy postavit na odborné zdatnosti všech vyučujících, na
spolupráci s psychologem, speciálními pedagogy PPP a rodiči.
Věnovat se dětem, které nejsou dostatečně připravené na školní docházku, již v
období před jejich nástupem do školy prostřednictvím edukativně-stimulačních
skupin realizovaných ve spolupráci učitelů MŠ a 1. stupně ZŠ.
Ve spolupráci se zřizovatelem zřídit přípravný ročník ZŠ.
Od první třídy by mohlo docházet k hlubší spolupráci učitelek MŠ a třídních učitelů ZŠ,
speciálních pedagogů s žáky a jejich rodiči a ideálně i školního psychologa.
Posilovat osobnostní rozvoj dítěte a zejména formou speciálních cvičení a náprav
odstraňovat handicapy žáků (řečové vady a specifické poruchy učení).

Preventivní programy






Velkou péči věnovat práci s Minimálním preventivním programem.
Spolupracovat s odborníky na organizaci seminářů pro žáky od nejnižších tříd I.
stupně školy.
Metodička prevence bude systematicky spolupracovat s psycholožkou, výchovnou
poradkyní, s psychology a speciálními pedagogy, vedením školy a pak zejména
s třídními učiteli.
Nabízet šíři programů pro volný čas.
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V odpoledních hodinách by měla být pro žáky školy denně přístupná školní knihovna,
učebna výpočetní techniky a školní hřiště.
Komunitní programy školy doplňovat divadelními představeními, koncerty, účelovými
pronájmy prostor, besedami a semináři.

Poradenské služby školy (výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání – činnost
speciálních pedagogů a školního psychologa, spolupráce s PPP, Policií ČR, sociálními odbory,
rodiči, případně dalšími subjekty)











Kvalitně zajišťovat oblast výchovného poradenství.
Výchovná poradkyně bude spolupracovat jak s třídními učiteli, tak zejména se
speciálním pedagogem, s PPP a ideálně s psychologem školy, který by mohl být
přítomen ve škole alespoň dva dny v týdnu.
Rozvíjet spolupráci s Policií ČR a Městskou policií.
Realizovat výchovné pořady ve škole pro žáky, ale i pro rodiče a veřejnost.
Když je potřeba, zvát do školy rodiče problémových žáků.
Jednání výchovných komisí se účastní rodič se žákem, výchovná poradkyně a
zástupce vedení školy. Může být přizván i kurátor či jiný odborník (z OSPOD ÚMČ
apod.).
Hlouběji se věnovat tématu prevence patologických jevů.
Podpořit oblast prevence zapojováním se do vyhlášených grantů.

Rozvíjet samosprávnou demokracii








Supervizi nad činností školy by měla mít Školská rada, která je ředitelce školy jak
odborným partnerem ze zákona, tak současně konstruktivním oponentem.
Školní žákovský parlament podílí se na dění ve škole například i organizací akcí.
Tradicí by mohly být i nadále pravidelné třídnické hodiny. Tato hodina je tzv.
„komunikační“ hodinou postavenou mimo vyučování. Součástí komunikačních hodin
je setkávání a další projekty napříč třídami, napříč „školou“.
Spojovat v rámci projektových dnů různé věkové skupiny tak, aby starší předávali své
dovednosti těm mladším a naučili se tak být zodpovědnými.
Jelikož školu navštěvují žáci různých národností, klást důraz na multikulturní výchovu.
Žáci jsou též schopni sami nacvičit divadlo a hudební výstupy pro ostatní žáky školy i
MŠ.
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Podmínky pro další vzdělávání - porozumění potřebě celoživotně se vzdělávat








Významnou součástí rozvoje školy je podpora dalšího vzdělávání všech pracovníků
školy.
Pořádat semináře pro naše učitele.
Spolupracovat s odborníky a neziskovými sdruženími nabízejícími DVPP.
Umožnit žákovi i učiteli maximální rozvoj odpovídající jeho schopnostem.
Zaměřovat se na sociální a osobnostní rozvoj žáků nejenom v rámci předmětu Etická
výchova.
Systematicky sledovat vzdělávací pokrok každého žáka, poskytovat mu zpětnou vazbu
a nabízet aktivity odpovídající jejich očekávanému nejbližšímu vývoji.
Pravidelně vést k tomu, aby si žáci stanovovali cíle, formulovali očekávání a v těchto
souvislostech prováděli sebehodnocení.
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KRÁTKODOBÁ KONCEPCE ŠKOLNÍ DRUŽINY
A VZDĚLÁVACÍ PLÁN

Zpracovala:
Mgr. Olga Bauerová
Naděžda Nováková
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Zájmové vzdělávání ve školní družině naplňuje svými specifickými prostředky obecné cíle
vzdělávání dané školským zákonem. Jde zejména o rozvoj osobnosti žáka, jeho učení a
poznání, sociálních způsobilostí, osvojování základů mravních a duchovních hodnot, na nichž
je založena naše společnost, získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako
samostatná osobnost působící na své okolí. Jde o to vychovávat k smysluplnému využívání
volného času a vybavovat žáky dostatkem námětů pro naplňování volného času. Školní
družina umožňuje odpočinkové činnosti (aktivní i klidové) a přípravu na vyučování.
Školní družina umožňuje:





činnosti pravidelné, které jsou dány týdenní skladbou zaměstnání, režimové
momenty
činnosti příležitostné (besídky, slavnosti, výlety, divadlo, exkurze, výstavy) a akce
přesahující rámec jednoho oddělení. Do těchto akcí patří:
o turnaj v piškvorkách
o svatováclavská pouť na náměstí ve Slatině
o drakiáda
o výstavy u vchodu školy
o výtvarné dílny pro rodiče a děti
o turnaje v deskových hrách
o ples školy – vystoupení tanečních kroužků
o košík plný rozumu
o vánoční a jarní výlety
o vánoční a jarní besídky
o vystoupení dětí s vánočním programem na náměstí ve Slatině a v Židenicích
v Chrámu Spasitele
o účast na školním jarmarku
o výroba keramických drobností k zápisu dětí do 1. třídy
o ŠVP v Krkonoších
o turnaj v lukostřelbě
o rozloučení se školním rokem na dvoře a hřišti
o charitativní akce – „Krabice od bot“
o vystoupení dětí tanečního kroužku na slavnostním zakončení školního roku

činnosti průběžné- spontánní aktivity (klidová činnost, spontánní hry) Sem patří:
o Miř na správnou branku
o turnaj v lukostřelbě
o přeskok přes švihadlo
o opičí dráha
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odpočinkové (zájmové) aktivity
příprava na vyučování

Základním prostředkem činnosti školní družiny je hra založená na zážitku účastníků, která
obohacuje jejich sebepoznání, rozšiřuje vědomosti a dovednosti a navozuje kladné emoce.
K tomu nám pomáhají roční „Projekty“, které si každá vychovatelka tvoří podle plánu a
s přihlédnutím k věku dětí. Strategií pedagogické práce je respektování požadavků
pedagogiky volného času.
PERSONÁLNÍCH PODMÍNKY
Pedagogické působení ve ŠD zajišťují plně kvalifikované vychovatelky:
Vychovatelka se zaměřením na:






výtvarnou činnost - keramika a netradiční výtvarné techniky
tělovýchovné aktivity
počítače
taneční pohybovou činnost
ekologii

Všechny vychovatelky se vzdělávají formou odborných seminářů a akreditovaných kurzů,
účastní se obvodních seminářů VMV a věnují se samostudiu.

PODMÍNKY PRO ČINNOST ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A ŽÁKŮ
MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH
Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami bude podle stupně a charakteru jejich
znevýhodnění při jejich začleňování do volnočasových aktivit věnována průběžná zvláštní
pozornost.
Pro rozvoj talentovaných jedinců bude nabízet školní družina další doplňkové aktivity
v oblastech jejich zájmů.
POPIS EKONOMICKÝCH PODMÍNEK
Úplata na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ŠD a provozu ŠD je stanovená podle
vyhlášky o zájmovém vzdělávání č. 74/2005. Výše úplaty na jedno dítě umístěné ve družině
činí 200,-Kč na jeden měsíc. Od úhrady úplaty mohou být osvobozeni žáci, jejichž zákonní
zástupci o to požádají a zároveň doloží, že pobírají podporu v hmotné nouzi- pokud se změní
podmínky rodiny tak, že zanikne důvod ke slevám, jsou plátci povinni bez vyzvání zahájit
placení příspěvků.
41

MATERIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ pro jednotlivé formy činnosti školní družiny je hrazeno ze
státních prostředků (ONIV), z příspěvku zřizovatele, případně ze sponzorských darů.

HYGIENICKÉ A BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY
Režim žáků ŠD je dán režimem uvedeným ve vnitřním řádu ŠD. Vychovatelky dodržují zásady
bezpečnosti práce s dětmi a dbají na vlastní bezpečnost. Vnitřní organizací ve ŠD je zajištěno
tak, aby v daný okamžik počet žáků na jednoho pracovníka nepřesáhl počet 30.
Podmínky pro hygienické a bezpečné působení ŠD:
Vhodná struktura režimu žáků v družině s dostatkem relaxace a aktivního pohybu dané
režimem družiny a skladbou zaměstnání
Vhodný stravovací a pitný režim (podle věkových a individuálních potřeb žáků)
Zdravé prostředí užívaných prostorů družiny – podle platných norem
Ochrana žáků před úrazy
Výrazné označení všech nebezpečných předmětů a částí využívaných prostorů, pravidelná
kontrola prostor a zařízení z hlediska jejich bezpečnosti
Dostupnost prostředků první pomoci, kontaktů na lékaře či jiné speciální služby, praktická
dovednost vychovatelek poskytovat první pomoc

Psychosociální podmínky:
Klidné prostředí a příznivé sociální klima – otevřenost a partnerství v komunikaci, úcta,
tolerance, uznání, empatie, spolupráce a pomoc druhému, sounáležitost s oddělením ŠD a
školou
Respekt k potřebám jedince a jeho osobním problémům, činnost vycházející ze zájmu žáků a
osvojování si toho, co má pro žáky praktický smysl a vede k praktické zkušenosti, sledování
všestranného prospěchu žáka jako hlavního článku veškeré pedagogické činnosti
Věková přiměřenost a motivující hodnocení – respekt k individualitě žáka, jeho hodnocení
v souladu s individuálními možnostmi a individuálním pokrokem, dostatečná zpětná vazba
Ochrana žáků před násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy
Vytváření podmínek pro spoluúčast žáků na životě školy a ŠD, která přechází do modelu
demokratického společenství – budování komunity na principech svobody, odpovědnosti,
stability společných pravidel, spravedlnosti, spolupráce
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Včasná informovanost žáků i jejich rodičů o činnosti ŠD a jejím vnitřním životě.
VIZE ŠD
Oblast materiální:










Dovybavit herny novým nábytkem (skříně, židle, stolky.)
Každý rok dokoupit další sadu lega, stavebnic a dalších pomůcek.
Obnovit pískoviště v zahradě školy.
Zřídit další herní prvky, případně opravit stávající
Nakoupit didaktické pomůcky pro přípravu na vyučování.
Vybavit každou hernu počítačem, reproduktory, rádiem s CD a mp3 přehrávačem,
mikrofon, megafon, interaktivní tabuli, novou tiskárnu,
Sedací vaky do všech heren.
Zkvalitnit propagaci činnosti ŠD na webových stránkách školy
Oprava keramické pece

Oblast výchovně vzdělávací:








Spolupracovat na sportovních akcích s další ŠD v Brně např. ZŠ Řehořova
Organizovat více výletu.
Ekologické aktivity – besedy, ukázkové programy
Zlepšovat stolování žáku při obědech – kázeň
Pracovat na sounáležitosti a příjemné atmosféře ve školní dužině, aby se děti cítily
bezpečně a spokojeně.
Chceme mít ŠD, ve které vládnou jasná a jednoznačná pravidla s důslednou kontrolou
a která všichni zaměstnanci a žáci chápou a dodržují.
Pracovat na soužití s ostatními lidmi a na tolerantním a ohleduplném přístupu.

Další záměr:



Další vzdělávání vychovatelek.
Zkvalitňování mezilidských vztahů na pracovišti – organizování společných akcí.
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VZDĚLÁVACÍ PLÁN
RVP pro ŠD navazuje na ŠVP 1. stupně, školní družiny se týká tématický celek Člověk a jeho
svět, který se člení do dalších pěti tématických okruhů.
Tématické okruhy:
1.
2.
3.
4.
5.

Místo kde žijeme
Lidé kolem nás
Lidé a čas
Rozmanitosti přírody
Člověk a jeho zdraví

Klíčové kompetence:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problému
Komunikativní kompetence
Sociální a interpersonální kompetence
Činnostní a občanské kompetence
Kompetence k trávení volného času

Činnosti:
1. Pravidelné / X /
2. Průběžné / X/
3. Příležitostné / X/

ČASOVÝ PLÁN
ŠVP obsahuje program činnosti na dobu jednoho vzdělávacího cyklu, vychází z místních
podmínek, popsány jsou konkrétní činnosti, které vychovatelka sama vybírá podle skladby
vlastního oddělení a aktuálního složení žáků. Program činnosti je operativní, lze kreativně
reagovat na možné měnící se podmínky, propojovat či přesouvat témata během dlouhodobé
docházky účastníků do školní družiny.
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PROGRAM ČINNOSTÍ
Místo kde žijeme

Téma

Název činnosti

1

Navštívíme
MÚ

Vycházka k MÚ a jeho návštěva

X

Téma

Název činnosti

Posíláme
dopis

Píšeme kamarádovi

2

2

X

1, 3, 4

3

K

X

Vycházka k poště, jak posíláme dopis, balík

1

X

Společenská hra - Na poště.

1, 2, 3
X

Téma

Název činnosti

1

Telefonní
ústředna

Seznamujeme se s důležitými telefonními číslyhasiči, policie, pohotovost.

X

Praktické ukázky telefonování ve dvojicích.

2

1, 2, 3

3

K
1

X

Tvořivé hry - jak ohlašujeme mimořádné události.

1

K
1, 2, 3

Besedujeme se zastupitelem

1

3

X

1, 3

3

K

Téma

Název činnosti

Básníci

Společně skládáme básničku nebo písničku o
našem městě, ilustrujeme.

X

1, 3, 6

Navštívíme místní knihovnu, vyhledáváme knihy a
časopisy kde je psáno o našem městě a naší

X

2, 3
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2

2, 3

městské části.
Děláme kvíz o místních znalostech (historie,
současnost, orientace, přírodní zajímavosti).

X

Téma

Název činnosti

1

Cestovní
Abeceda

Zábavná soutěž na určená písmena: Jméno, město,
rostlina… soutěžíme jednotlivě.

X

Beseda – vypravuji se na výlet.

1, 2, 3

2

X

Téma

Název činnosti

1

Objevujeme

Cestujeme městem s pomocí mapy města.

X

Vycházka – hledáme nejstarší strom v městské
části

2

1, 2
X

2, 3, 5

3

K
1, 6

X

Nocujeme ve ŠD - noční procházka městskou částí
a jeho pověstmi. Internet - hledáme na leteckém
snímku.

Téma

Název činnosti

1

Naše město

Vycházka – orientujeme se ve městě, kreslíme
plán.

X

Kreslíme soubory domů, tam kde se cítíme dobře a
bezpečně, apod. Beseda – jak žili naši předkové.

K
1, 2

Provedeme kamarády městem, městskou částí.

Téma

3

2

2, 3, 5

X

4, 6

3

K
2, 3, 5

X

1, 3, 4

Kolektivní práce – tvoříme ulice, skládáme město
z obrázků nebo ze stavebnice.

X

1, 2, 4

Použijeme k výzdobě jednotlivých oddělení,
chodeb.

X

1, 2, 4

3

K

Název činnosti

1
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2

Už vím jak

Beseda o sociálně patologických jevech – neznámá
zvířata, lidé apod.

X

Vycházka – okolí školy a družiny – prostředí, zeleň,
čistota.

1, 3, 5

X

Besedujeme se zdravotnicí, učíme se základy první
pomoci.

X

1, 2, 3

Soutěžíme – úkoly z dopravní výchovy a první
pomoci.

X

1, 3, 5

3

K

Téma

Název činnosti

1

Můj dům

Stavíme ze stavebnic. Každý sám postavíme svůj
dům (podle skutečnosti nebo vymyšlený). Domy
vystavíme na určité místo na několik dní a každý
může ostatním vyprávět o svém domě nebo říci,
jak vypadá jeho dům uvnitř.

X

2

1, 2, 3

Příběh. Vymyslíme a napíšeme příběh, který se
v některém z našich domů odehrál. Kdo chce,
přečte svůj příběh ostatním.

X

Pokojíčky. Nábytek a zařízení vystřihujeme a
lepíme z barevných papírů, zbytek dokreslíme
voskovkami.

Téma

1, 2, 6

Název činnosti

X

1

Nakupujeme, Besedujeme o službách v místě bydliště
prodáváme
Nakupujeme, prodáváme – hra na prodavače a
kupující.
Vycházka spojená s drobnými nákupy.
Pomáháme při prodeji našich výrobků na
vánočním, velikonočním jarmarku školy.
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2

2, 3, 4

1, 3, 4

3

X

K
2, 4

X

2, 3, 4

X

1, 3
X

3, 4

Téma

Název činnosti

1

Jsme
samostatní

Beseda „Jak dojdeme bezpečně do školy“.

X

2

3

K
1, 3, 5

Procházíme ulicemi, kde bydlíme – určujeme
dopravní značky a hovoříme o jejich významu.

X

1, 2, 6

Vyrábíme dopravní značky, na velká formát
balicího papíru, kreslíme plánek města – využíváme
dopravních značek.

X

1, 3, 5

Soutěžíme ve znalosti dopravních značek a
předpisů na dopravním hřišti.

Téma

Název činnosti

1

Jedeme na
výlet

Povídáme si o bezpečnostních pravidlech, o
chování na výletech apod.

X

2

X

1, 5, 6

3

K
2, 3, 4

Cestujeme bez rodičů dopravním prostředkem

X

2, 3

Sledujeme dopravní značky, upozorňujeme na
zajímavosti, pomáháme mladším dětem, učíme se
přesnosti a rozlišování časové posloupnosti.

X

1, 5

Výtvarně zhodnotíme výlet, nejhezčí zážitek –
výstavka prací.

Téma

Název činnosti

1

Putování
naší školou

Povídáme si se skolníkem o práci ve škole.

X

2

X

6

3

K
1, 3

Procházíme školou a orientujeme se v ní.

X

2, 4

Kreslíme třídu, která se nám líbila a do které
bychom rádi chodili.

X

1, 6
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Téma

Název činnosti

1

Učitelé a my

Seznamujeme se se zaměstnanci školy – návštěva
tříd.

X

2

3

1, 3

Vaříme ve školní kuchyňce – studená kuchyně.

X

Vymýšlíme a kreslíme logo družiny nebo oddělení,
podílíme se na výzdobě školy.

X

Téma

Název činnosti

1

Naše škola

Beseda prvňáčků se staršími dětmi o životě ve
škole a v družině.

X

Procházíme školou, družinou a starší žáci dělají
průvodce.

K

2

1, 6
1, 6

3

K
1, 2, 3

X

1, 3, 4

Výtvarně zpracujeme nejhezčí zážitky z procházky
školou.

X

1, 3, 6

Vystavíme výtvarné práce na chodbě družiny,
projektujeme ideální hernu.

X

2, 5

3

K

Téma

Název činnosti

1

Bludiště

Procházíme školou – hra „Orientace v bludišti“.

X

Seznamujeme se s jednotlivými specializovanými
učebnami – zpíváme, kreslíme, cvičíme.

2

1, 2, 6
X

Besedujeme s vedením školy – školní řád, vnitřní
řád ŠD.
Kreslíme, co je ve škole hezké a co ne.
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1, 5

X

X

1, 3, 5

1, 6

Téma

Název činnosti

1

Škola –
stánek
vzdělání

Čteme ukázky ze školního časopisu.

X

Pracujeme s textem – otázky, hádanky, domýšlíme
konce krátkých pohádek.

2

3

1, 2, 3
X

Modelujeme školu a nejbližší okolí. Použijeme
krabice, krepový papír, skládaný barevný papír,
modelovací hmotu, temperové barvy.

Téma

Název činnosti

1

Jsem Čech,
vím, kde žiji

Prstem po mapě – „Navštěvujeme“ známá místa,
kde někteří z nás již byli.

X

Anketa „Chytrá hlavička“ – v jaké době bych chtěl
žít a proč, kam bych se chtěl podívat.

2

3, 4, 5

X

4, 5, 6

3

K
1, 3, 6

X

Stavíme mapu ČR – výstavka / projekt /.

Téma

Název činnosti

1

Čím chci být

Besedujeme o tom, čím a proč bychom chtěli být
v dospělosti.

X

K

2

1, 5

X

3, 6

3

K
2, 3, 4

Ocenění naší práce – k čemu slouží peníze –
rozhovor.

X

1, 5, 6

Vyrábíme si každý „své“ peníze (kreslíme,
vystřihujeme).

X

1, 6
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Téma

Název činnosti

1

Ochránci
pořádku

Besedujeme o práci příslušníků policie a o
porušování zákona (alkohol, drogy, krádeže, apod.
– jak tomu můžeme předcházet).

X

Kreslíme propagační plakát – NE alkoholu a
drogám.

2

3

1, 4

X

Besedujeme s příslušníkem policie.

Téma

Název činnosti

1

Narodila se
kniha

Besedujeme o nejoblíbenější knize, hodnotíme
ilustrace.

X

K

2

1, 4, 5

X

3, 4, 6

3

K
3, 5

Čteme pověsti a příběhy z našeho regionu – pomoc
rodičů.

X

1, 6

Vymýšlíme krátké příběhy s ilustracemi – vyrábíme
knihu.

X

1, 3, 5

Výstava ručně vyrobených knih, měsíc knihy.

Téma

Název činnosti

1

U nás doma

Vyprávíme si o našich rodinách a životě v nich.

X

2

X

1, 2, 3

3

K
2, 3, 5

Jak trávíme společně volný čas s rodiči a o
víkendech – kresba.

X

1, 3, 5

Moje rodina – koláž nebo jiná výt. Technika.

X

2, 3, 6

Život dříve a dnes – besedujeme / projekt /.

1

1, 3

3

K

Téma

Název činnosti

Masopust

Vyprávíme si, co je masopust (obrazové publikace).

X

1, 3, 4

Vyrábíme si obličejové masky.

X

1, 2, 6
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2

X

Pořádáme dětský karneval v tělocvičně.

X

1, 2, 6

Vyzdobíme družinu nejlepšími maskami.

X

3, 4, 5

3

K

Téma

Název činnosti

1

Jak bylo
dříve

Čteme pověsti.

X

2

1, 5

Dramatizujeme jednotlivé pověsti.

X

1, 6

Vycházka do města – pozorujeme okolí (hledáme
místo, kde se pověst stala).

X

3, 5

Téma

Název činnosti

1

Po roce zase
Vánoce

Vyprávíme si o svátcích dříve a nyní.

X

1, 3, 4

Zdobíme třídu symboly Vánoc.

X

1, 4, 6

Vyrábíme přáníčka, dárečky, vánoční ozdoby

X

1, 4

Posloucháme a zpíváme vánoční koledy – besídky.

X

1, 3, 4

Téma

Název činnosti

1

Vánoce

Vyprávíme si o zvycích a obyčejích v jednotlivých
rodinách.

X

Vyrábíme přáníčka, drobné dárečky, keramické
výrobky.

2

2

3

3

K

K
1, 2, 6

X

1, 5

Posezení u stromečku – praktické ukázky zvyků a
obyčejů, rozdáváme si mezi sebou dárečky,
besídka.

X

2, 3, 4

Vánoční jarmark – prodáváme naše drobné
výrobky před besídkou.

X

2, 4
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Téma

Název činnosti

1

2

Vítáme jaro

Básničky o jaru.

X

1, 6

Besedujeme o lidových tradicích a zvycích.

X

1, 3, 4

Zpíváme písně o jaru a tančíme při hudbě.

X

1, 3, 6

Tančíme a zpíváme pro děti z jiných oddělení.

Téma

Název činnosti

1

Slet
čarodějnic

Kreslíme svoji představu čarodějnice.

X

Vyhlašujeme „Čarodějnici roku“, měníme se
v čarodějnice.

2

3

K

X

1, 3, 6

3

K
1, 6

X

4, 5

Účastníme se na opékání buřtů a přehlídkou
čarodějnic

X

1, 3

Hrajeme si ve školní družině.

X

4, 5

3

K

X

2, 4, 5

Lidé kolem nás

Téma

Název činnosti

1

Moji
kamarádi

Sestavujeme pravidla družiny – pravidla soužití,
žebříčky hodnot…
Beseda – naše teritorium: místo po mé pravici je
volné – byl bych rád, aby tam seděl(a) …, protože…
Požírači času – besedujeme nad promarněným
časem.( počítač, mobil)
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2

X

2, 3

X

1, 2, 6

Téma

Název činnosti

1

Spolužák
nebo
kamarád?

Rozdíl mezi slovem kamarád a spolužák – beseda

X

2

3

K
1, 3

Kam nás zařadíš? Výtvarná práce – pojmenované
postavy podle našich vzájemných vztahů – důležité
dopředu, méně důležité vzadu.

X

1, 4

Společně hodnotíme – porovnáváme práce
s ostatními.

X

3, 4

Turnaj ve vybíjené a přeskoku přes švihadlo mezi
jednotlivými odděleními a ŠD Holzova

Téma

Název činnosti

1

Já a moji
spolužáci

Přineseme si své fotografie z ranného dětství a ze
X
současnosti, vypravujeme drobné příhody z dětství.
Zhotovíme a vystřihneme barevné otisky rukou a
rámečky z vlnitého papíru.

2

Název činnosti

Já a moji
kamarádi

Zapouštíme barvy do klovatiny.

Bomba. Hrajeme ve dvou skupinách. Jedna skupina
čeká za dveřmi, druhá postaví stavbu ze židlí
(bombu). Podmínkou je ticho. První skupina stavbu
rozebírá – domluva beze slov. Ozve-li se zvuk, hra
končí – bomba vybuchla. Hrajeme další hry.(
honička, na třetího, …)
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3

K

X

1

Nacvičujeme jednoduché tance

2, 4

1

Fotografie umístíme na otisk a dáme do rámečku.

Téma

X

2

1, 6

X

6

3

K

X

3, 4, 6

X

3, 4, 5
X

3, 4, 6

Téma

Název činnosti

1

Náš kamarád Beseda: Jak můžeme pomoci handic. dětem
v našem okolí.

2

3

X

Hrajeme hry: Zavázané oči – podle hmatu
poznáváme předměty, podle sluchu určujeme, kde
kdo stojí, kdo hovoří apod.

1, 3

X

Kreslíme ústy – ukázka vánočních a velikonočních
pohlednic, vlastní práce.

Téma

Název činnosti

1

Kouzelná
slova

Besedujeme o „kouzelných slovech“ a jejich
významu.

X

K

2

4, 5

X

5, 6

3

K
1, 2,
3, 4

Společenská hra – názorně užíváme kouzelná
slovíčka při hrách.

X

1, 2,
3, 4

Pomatená povídka – vyhledáváme, co se nám líbilo
a nelíbilo, hrajeme povídku s kouzelnými slovíčky a
bez nich.

X

1, 2,
3, 4, 5

Téma

Název činnosti

1

Jsme na
koncertě

Vybíráme oděv na kulturní představení, prohlížíme
módní časopisy – koláž.

X

Besedujeme, jaké nástroje jsou v orchestru, ukázky
nástrojů / hudební projekt /.

X

Malujeme hudební nástroje, účastníme se
koncertu absolventů ZUŠ.

X

X

1,4,6

3

K

2

3

K

1,2,3,
4,5,6

Téma

Název činnosti

1

Umíme se
chovat

Besedujeme o správném chování v určitých
situacích.

X
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2

1, 3,6

1, 5

správně?

Hrajeme si ve dvojicích- vyřizujeme drobné vzkazy,
zkoušíme vstupy do různých místností a prostředí.

X

3, 4

Porota z řad ostatních hodnotí, doplňuje a
opravuje

X

1, 5

Bojová hra – na základě písemných úkolů se
dostaneme k cíli.

X

1,6

3

K

Téma

Název činnosti

1

Pohádkový
svět

Společně čteme a povídáme si. Např. večerníkové
pohádky – projekt.

X

2

3, 4, 5

Tři přání. Máme kouzelnou hůlku, ale ta dokáže
splnit jen tři přání. Promyslíme si a napíšeme, co
bychom si přáli. Každý pracuje sám.

X

Prstové loutky. Zhotovujeme pohádkové postavydárky pro budoucí prvňáčky.

X

Téma

Název činnosti

1

Jsme dobře
vychovaní

Besedujeme o pravidlech společenského chování a
jejich dodržování.

X

2

1, 2, 3

4, 5, 6

3

K
2, 3

Rozhovory ve dvojicích – používáme pozdravy,
podáváme ruku, kultivovaně komunikujeme.

X

3, 4

Soutěžíme – stolní a didaktické hry.

X

3, 4, 5

Téma

Název činnosti

1

Hry na
všední život

Hrajeme si na školu, na maminku a tatínka, na
nakupování.

X

2

3

K
1, 3

Vycházka za drobnými nákupy.

X

1, 3

Osvojujeme si vhodné chování na veřejnosti,
význam kouzelných slov – prosím, děkuji,
promiňte.

X

1, 3, 4
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Téma

Název činnosti

1

Člověk mezi
lidmi

Společně čteme knihu např. Mach a Šebestová
(kapitolu o slušném chování), vypravování, otázky,
hádání, domýšlení – co by se stalo, kdyby…

X

2

3

K
1, 2, 3

Stanovíme si pět zásad chování v družině – nejprve
je ve skupinách vymyslíme a zapíšeme, pak
vybereme ta, která se opakují a formulujeme je do
krátkých vět. (např: v kroužku mluví jeden,
navzájem si pomáháme…)

X

3, 4, 5

Hrajeme scénky z domova, ze školy, o přestávce
nakupujeme v obchodě apod.

X

3, 5, 6

Jsme návštěvníci – rozdělíme se do trojic a ty si
vylosují svůj lísteček, na kterém je napsáno, jakou
situaci mají zahrát (např: návštěva spolužáka
v nemocnici apod.).

Téma

Název činnosti

1

Stolování

Vyprávíme si o chování při stolování, průběh
stolování.

X

2

X

4, 5, 6

3

K
1, 2,
3, 4

Soutěžíme v prostírání stolu, různým příležitostem.

X

2, 4, 5

Společenská hra – připravujeme tabuli a hostinu na
narozeninovou oslavu, hodnotíme prostřený stůl.

X

1, 2,
3, 4, 5

Téma

Název činnosti

1

Naše jídelna

Při stolování sledujeme spolužáky, jak dodržujeme
základní hygienické návyky.

X

2, 5

Čeho jsme si všimli v jídelně – klady a co by mohlo
být jinak – beseda.

X

1, 3
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2

3

K

Besedujeme o režimu v jídelně a o jídelníčku.

Téma

Název činnosti

1

Každý den
má někdo
svátek

Nemyslíme pouze na sebe, seznamujeme se se
jmény v kalendáři.

X

2

X

3, 5

3

K
1, 4, 5

Vyrábíme přání pro oslavence, vybíráme pohoštění
na oslavu.

X

1, 4, 6

Besedujeme o gratulaci a co vše ne/děláme při
oslavě.

X

1, 3,
4, 6

Vyzdobíme hernu pro oslavence.

X

1, 2,
5, 6

Téma

Název činnosti

1

2

3

K

Náš den „D“

Povídáme si o svátcích, proč slavíme MDD

X

1, 2,
3, 4, 5

Zábavně soutěžíme.

X

1, 2,
3, 4, 5

Vesele tančíme v tělocvičně- diskotéka.

X

1, 3,
4, 5, 6

Navštívíme ZOO, divadlo, kino.

X

1, 3,
4, 5, 6

3

K

Téma

Název činnosti

1

Moje
maminka

Co pro nás znamená moje maminka- besedujeme.

X

Vyrábíme drobné dárky pro radost.
Vymyslíme a napíšeme pro maminky jednoduchou
básničku, nebo přání, nakreslíme obrázek.
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2

1, 3
X

1, 3
X

4, 5, 6

Téma

Název činnosti

1

Den učitelů a Pátráme ve školních a domácích knihovnách – kdo
ostatních
byl J. A. Komenský, četba zajímavostí o jeho životě.
pedagogů
Připravujeme pásmo básniček a písniček pro rodiče
(družinová besídka).

2

3

X

1, 2, 3

X

Vyrábíme drobné dárečky pro budoucí prvňáčky.

X

Téma

Název činnosti

1

Sportovní
odpoledne

Připravujeme náplň her na odpoledne, rozhodčí
z řad učitelů.

X

Vybíráme jednotlivce do družstev z výsledků
třídních kol.

2

1, 4, 5

1, 6

3

K
3, 4, 5

X

Hry – výsledky hodnotíme společně a zveřejníme
na školním webu.

1, 4

X

Kreslíme atleta, tenistu apod. – podklady pro tisk
diplomu.

K

X

2

5, 6

1, 6

Téma

Název činnosti

1

Naši blízcí

Vypravujeme si o rodičích, prarodičích a správně
jmenujeme členy rodiny, příbuzenské vztahy
v širším příbuzenstvu.

X

1, 3, 4

Modelujeme postavy z plastelíny, nebo keramické
hlíny, malujeme.

X

2, 3, 6

Uspořádáme výstavku našich výtvorů, doplníme
názvy.

K

X

3, 5, 6

3

K

Téma

Název činnosti

1

Mluvíme
správně?

Cvičíme výslovnost (jazykolamy, dechová cvičení).

X

1, 3, 5

Cvičíme rytmus, melodii jazyka pomocí říkadel a

X

1, 3, 5
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2

3

básniček.
Vyprávíme si pohádky a příběhy ze života.

X

Čteme z knih a časopisů pro poslech ostatním.

X

Téma

Název činnosti

1

Sdělovací
prostředky

Besedujeme o pořadech v televizi, co rádi
sledujeme.

X

1, 2,
3, 5, 6
1, 3, 6

2

3

K
3, 6

Sestavujeme dotazník o tom, co rádi posloucháme,
čteme a jaký vliv to vše na nás má. (na naše
chování a jednání).

X

3, 4

Návštěva kina (školního představení) – kreslíme, co
se nám líbilo.

X

2, 3, 6

Téma

Název činnosti

1

Malý čtenář

Naše nejmilejší knížky. Besedujeme, vyprávíme
obsah, čteme ukázky z knih.

X

Ilustrujeme příběhy z přečtených knih.

2

3

1, 3, 4

X

Vlastní návrh obálky našich oblíbených knih.

Téma

Název činnosti

1

Jak jsme
prožili
včerejší den

Vypravujeme drobné příběhy, které se skládají
z příjemných i nepříjemných událostí.

X

Přepis své nálady, kresba - smutek, radost, pláč…

K

2

1, 2, 3
X

1, 2, 6

3

K
2, 3, 4

X

Správný denní režim - jak by měl vypadat, soutěž.

1, 4, 6
X

1, 5

3

K

Lidé a čas

Téma

Název činnosti

1
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2

Co vše
stihneme
během dne

Téma

Vyprávíme si o dodržování přesného času
stanoveného pro jednotlivé aktivity během dne.

X

1, 2, 3

Kreslíme jednotlivé fáze denního režimu.

X

1, 5, 6

Společenská hra – chronologicky řadíme jednotlivé
činnosti denního režimu a přiřazujeme denní dobu.

X

2, 5, 6

Název činnosti

1

To
Každý z nás si sestavíme svůj denní režim –
nejdůležitější porovnání.

2

K

X

4, 5

Režim – vnitřní řád družiny (porovnáváme rozdíly).

X

3, 6

Vycházky v pravidelném časovém intervalu s určitými
motivacemi.

X

1, 6

Kvíz – co patří do aktivního odpočinku.

X

Téma

Název činnosti

1

Náš denní
režim

Beseda „Náš den v časových intervalech“.

X

Vysvětlujeme rozdíl mezi povinnostmi a zábavou.

1, 3

2

X

Téma

Název činnosti

1

Život školy

Besedujeme s ředitelem školy o školním řádu a
vnitřním řádu ŠD.

X

Kreslíme, jak bychom chtěli, aby vypadala naše
škola nebo co se nám v ní líbí.

2
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1, 4
X

6

3

K

X

1

K

1, 3, 5

Nejlepší práce - výstavka.

Název činnosti

3

5, 6

Dramatizujeme pohádky se zvířecími hrdiny.

Téma

3

2

1, 6

X

1, 6

3

K

Náš kalendář

Sestavujeme kalendář nejdůležitějších měsíčních
akcí družiny.

X

3, 4

Pořádáme nejoblíbenější vycházky v jednotlivých
ročních obdobích.

X

5, 6

Kreslíme a vystavujeme obrázky z toho, co se nám
nejvíce líbilo.

X

1, 6

Téma

Název činnosti

1

Jak jde čas

Připravujeme týdenní časový plán činností
v družině.

X

Stolní hry – stárnutí věcí, opravujeme drobná
poškození.

2

X

Téma

Název činnosti

1

Náš den

Leporelo – kreslíme pastelovými nebo voskovými
barvami na kartičky z kartonů (ráno, dopoledne,
v poledne atd.), po dokončení karty slepíme
průhlednou lepenkou a karty vystavíme.

X

Naše hodiny - vyrobíme si z papíru každý svoje
vlastní hodiny, ručičky připevníme patentkou, aby
byly pohyblivé. Hodiny můžeme dál využívat –
určujeme čas, povídáme si o denním režimu,
dáváme si hádanky apod.

Název činnosti

1

Odhadce
času

Vyprávíme si o čase s ukázkou měřidel času.

X
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2

4, 5, 6

X

1, 3

3

K
1, 2,
3, 4, 5

X

Téma

K
1, 3, 5

Nákup stolních her – jak o ně budeme pečovat.

Kreslíme měřidla času různými výtvarnými
technikami.

3

2

2, 3, 6

3

K
1, 3, 5

X

1, 5

Hrajeme didaktické hry, např. „Odhad času“.

X

Téma

Název činnosti

1

Co můžeme
dělat ve
volném čase

Besedujeme, jak využíváme svůj volný čas i čas
druhých.

X

Vycházky a výlety s poznávací tématikou (okolí
region).

2

3, 4, 6

3

3, 6

X

Pracujeme v zájmových kroužcích ŠD – výsledky
práce prezentujeme u vchodu školy apod.

Téma

Název činnosti

1

Přesnost je
výsadou
králů

Hovoříme na téma „Co znamená slovo
dochvilnost“.

X

K

2

1, 5, 6

X

2, 5, 6

3

K
1, 3

Turistické vycházky a výlety – nebezpečí při
spěchu, zbytečná zranění – besedujeme.

X

5, 6

Vycházka k zastávce MHD – význam dochvilnosti.

X

2, 4

Téma

Název činnosti

1

Aktivní
odpočinek

Besedujeme o využití volného času – s rodinou i
samostatně, důležitost dostatečného spánku.

X

2

3

K
5, 6

Vypracujeme režim dne podle časového
harmonogramu.

X

1, 5, 6

Víkendový program vypracujeme s pomocí rodičů –
prezentujeme ostatním.

X

5, 6

Zážitky, prohlížím fotografie z rodinných výletů.

X

1, 3
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Téma

Název činnosti

1

Můj volný
čas

Ohlédnutí za prázdninami. Nashromáždíme si
pohlednice a obrázky míst, která jsme navštívili a
povídáme si o nich. Pohlednice skládáme do řady,
na každé přilepíme dvě kolečka z barevného papíru
a všechny spojíme. Vznikne prázdninový vláček,
který přilepíme na stěnu.
Víkendový zápisník. Píšeme, co jsme prožili
v sobotu a v neděli, kde jsme byli, apod. Zápisy
doplňujeme nalepenými vstupenkami, prospekty a
obrázky z míst, která jsme navštívili.

X

Téma

Název činnosti

1

Týden,
měsíc, rok

Týdenní kalendář. Vyrábíme z barevných kartonů,
každý svůj, s posunovacím okénkem, kterým
označujeme dny v týdnu.

2

3

K

X

1, 2,
3, 4,
5, 6

1, 2,
3, 5

2

3

X

Roční období. Kresby použijeme jako návrhy kulis
pro pohádku např. O dvanácti měsíčkách.

K
1, 2,
3, 6

X

1, 2, 3

Dramatizace pohádek např. O dvanácti měsíčkách
– vyrábíme kulisy na jaro, léto, podzim a zimu.
Atributy měsíců. Příprava na tematickou ŠVP.

X

Téma

Název činnosti

1

Změny
města

Besedujeme nad pohlednicemi a fotografiemi od
nás i ze světa.

X

1, 2, 3

Vycházky do okolí.

X

2, 3, 5

Téma

1, 2,
3, 4

2

3

K

Výstavka pohlednic, fotografií – jak se měnilo naše
město, městská část Slatina.

X

1, 3, 6

Navštívíme slavnostní příležitost ve městě.

X

3, 5, 6

3

K

Název činnosti

1
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2

Družinová
slavnost
„Dobroty“

Besedujeme o správném stolování, prostírání,
hygieně

X

1, 5

Pečeme a zdobíme cukroví, perníčky, v dílnách
společně s rodiči.

X

1, 6

Připravíme drobné pochutiny.

X

5, 6

Vánoční besídka.

X

3, 4, 6

3

K

Téma

Název činnosti

1

Změna je
život

Hrajeme si na redaktory – anketa v ulicích Slatiny
(co by lidé chtěli změnit na vzhledu městské části).
Beseda – jak bychom si představovali ideální ŠD.

2
X

3, 4, 5

X

1, 3, 6

Nápady na školní časopis.
Téma

Název činnosti

1

Strom života

Vyprávíme o pracovních činnostech našich
nejbližších.

X

Co je rodokmen, rodokmen naší rodiny.

2

X

1, 3, 6

3

K
3

X

3, 6

Družinová výstava jednotlivých prací.

X

1, 3

Co je erb, kdo ho vlastnil a proč. Vytvoř si vlastní
erb.

X

1, 6

3

K

Téma

Název činnosti

1

Malý
pomocník

Besedujeme o domácnosti dříve a dnes (vybavení,
nábytek, doplňky, spotřebiče) – projekt.

X

2

1, 3

Exkurze do prodejny Domácí potřeby – prohlížíme
si prodejnu a sortiment zboží.

X

3, 4

Kreslíme moderní spotřebiče a některou
z domácích prací, kterou děláme rádi.

X

4, 6

Jaké spotřebiče máte doma – beseda.
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X

1, 3

Téma

Název činnosti

1

Místní
tradice

Beseda – seznamujeme se s místními zvyklostmi a
lidovými tradicemi, jak se co vyvíjelo, např. hody.

X

2

X

Pořádáme besídky pro rodiče při příležitosti
různých svátků.

Téma

Název činnosti

1

Kdy se
nejlépe
připravíme
do školy

Připravujeme si postup při rozvrhu přípravy na
vyučování.

X

2

1, 3

3

K

1, 5

X

1, 3

Název činnosti

1

Jak se
připravujeme
na vyučování

Hrajeme různé didaktické hry, soutěžíme,
besedujeme, vyprávíme.

X

2

3

X

1, 3

X

Vycházky zaměřujeme na rozšiřování získaných
vědomostí.

X

Téma

Název činnosti

1

Pějme píseň
dokola

Vybíráme písně s různým zaměřením – rychlost
reakce (soutěž Pějme píseň dokola).

X

K
1, 2, 4

Dramatizujeme pohádky a bajky.
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X

X

Téma

Zpíváme písně s pohybem a za pomoci dřevěných
nástrojů.

2, 6

1, 2

Četba pro poslech, výukové programy na
počítačích – soutěže.

Cvičíme paměť, pozornost, postřeh, soustředěnost
a tvořivé myšlení – smyslové hry.

K
1, 3

Připravujeme drobné výrobky na vánoční jarmark.

Dotazník – který předmět mám nejraději, který ne
a proč, besedujeme nad důvody.

3

2

3, 6
1, 3, 4

3

K
1, 6

X

3, 4

Vymýšlíme text k melodii a naopak – přehlídka
„autorů písní“.
Téma

Název činnosti

1

Učíme se
toleranci

Hodnotíme, chválíme, povzbuzujme – výkony
jednotlivců, skupin (každý spolužák má nějaké
klady, něčím je zajímavý).

X

2

X

1, 3, 6

3

K
3

Hrajeme hry, které vybízejí k přemýšlení kolem nás
(na obchod, na školu na řemesla).

X

1

Malý pomocník – máme kladný vztah ke
spolužákům, dospělým, společenským hodnotám
(beseda).

X

4, 6

Opravujeme poškozené hry, uklízíme si školní
tašky, hry.

1

2

X

5, 6

3

K

Téma

Název činnosti

Když jsme
byli malí

Prohlížíme si obrázky nebo fotografie osob a
hledáme rozdíly typické pro jednotlivá věková
období.

X

1, 3, 4

Řadíme obrázky osob.

X

1, 2

Besedujeme o tom, co jsme se v jednotlivých
věkových obdobích naučili, kdo byl naším prvním
učitelem.

X

1, 2, 3

Navštívíme MŠ (srovnáváme, co umíme my a děti
z MŠ).

Téma

Název činnosti

1

2

Z čeho se
učili naši
rodiče

Vyprávíme si o minulosti, když rodiče byli ještě
malí.

X

X

Besedujeme nad školními fotografiemi z minulosti.

X

Prohlížíme si staré učebnice a čteme si z nich.
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X

3, 4, 5

3

K
1, 3

1, 3, 4
X

1, 2, 3

Téma

Název činnosti

1

Pověsti a
pohádky

Seznamujeme se a čteme místní pověsti a pohádky
(rozdíly).

X

Dramatizujeme pověsti a pohádky podle výběru
dětí.

2

Název činnosti

X

1

Detektiv
v šatníku

Pořádáme přehlídku oblečení po starších
příbuzných.

K
1, 3, 6

Oblíbené pověsti.

Téma

3

2

3, 6

X

1, 3

3

K

X

5, 6

Shromažďujeme staré věci denní potřeby,
obrazový materiál – výstavka – projekt.

X

3, 6

Módní přehlídka – co rádi nosíme teď (moderátoři
z našich řad).

X

1, 3, 5

3

K

Téma

Název činnosti

1

Minulost,
přítomnost

Vypravujeme si o životě starých lidí, co jsme se
dozvěděli od prarodičů, hry a hračky, trávení
volného času, když byli mladí.

X

Čteme pověsti a příběhy z minulosti našeho
bydliště.
Beseda – jak vznikají erby a znaky.

2

1, 3, 6

X

X

1, 3, 6

Kreslíme erby místní i z dalších městských částí –
výstavka.

Téma

Název činnosti

1

Historické
objekty

Besedujeme o historii města, poslechová četba
pověsti daného regionu.

X
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1, 2, 3

2

X

4, 5, 6

3

K
1, 3

Malí průvodci městem (co jsme si zapamatovali) –
vycházka.

X

1, 3, 5

Kreslíme historické erby, zbraně, oblečení apod.

X

1, 5, 6

Výstava výtvarných prací o minulosti našeho
bydliště.

Téma

Název činnosti

1

Jak se
bydlelo

Besedujeme nad encyklopedií bydlení.

X

Vycházka městem – starou částí a sídlištěm
(hledáme rozdíly).

2

X

1, 3, 6

3

K
1, 3

X

Hrady. Vystřihovánky – společná práce.

5, 6

X

2, 3, 6

3

K

Rozmanitosti přírody

Téma

Název činnosti

1

Jak se mění
„naše
stromy“

Vycházka – pozorujeme přírodu, vybereme si strom X
k pozorování (co mu prospívá a co škodí).

2

3, 5, 6

Kreslíme strom v jednotlivých ročních obdobích.

X

1, 6

Koláže – využíváme listu a plodu vybraného
stromu.

X

2, 6

Besedujeme a porovnáváme strom v jednotlivých
ročních obdobích (využijeme obrázky).

X

1, 3

Téma

Název činnosti

1

Využíváme
přírodniny

Vycházka do přírody – upevňujeme pravidla
chování, sbíráme přírodniny.

X

Vyrábíme „lesní strašidlo“, stavíme domečky
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2

3

K
3, 5, 6

X

1, 2, 6

z přírodních materiálů na ŠVP.
Tiskneme listy – využíváme různé techniky, děláme
figurky z kaštanů a žaludů – pořádáme podzimní
výstavy.

X

Téma

Název činnosti

1

S hlavou
v oblacích

Vycházka do okolí – pozorujeme život na stromech. X
Modelujeme ptačí hnízdo s mláďaty.

2

1, 2, 6

3

1, 2, 3
X

Besedujeme o přírodě v ekologickém kroužku.

Téma

Název činnosti

1

Návštěva
ZOO

Jdeme do ZOO.

X

K

2

1, 2, 6
X

3, 4, 6

3

K
4, 5, 6

Posloucháme a napodobujeme ptačí hlasy a zvuky
dalších zvířat. Besedujeme o ochraně přírody.

X

1, 3, 4

Malujeme zvířata, která jsme viděli v ZOO –
projekt.

X

1, 6

Téma

Název činnosti

1

Práva zvířat

Besedujeme o tom, proč má právo na život každý
jednotlivec.

X

2

3

K
2, 3

Den proti hluku – vycházka do lesíku, hrajeme hru
„Bzučím tiše“.

X

3, 5

Planeta Země – ohrožení živočichové – červená
kniha (u nás a ve svět).

X

1, 3, 6

Téma

Název činnosti

1

Portrét
zvířete

Napodobujeme hlasy zvířat, které jsme viděli na
vycházkách – soutěž.

X
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2

3

K
3, 6

Vycházky na pole, do lesa, na louku, poznáváme,
kdo žije volně v našem okolí.

X

1, 3, 4

Kreslíme své oblíbené zvíře, hovoříme o něm.
Např. „ Pes – nejlepší přítel člověka“.

X

2, 5, 6

Téma

Název činnosti

1

Chutě, barvy
a vůně
podzimu

Ochutnáváme ovoce a zeleninu, seznamujeme se
s různými druhy vitamínů.

X

2

3

K
1, 3

Připravujeme pásmo básniček a písniček o podzimu
(i vlastní tvorba).

X

1, 6

Vycházka do zahrádkářské kolonie, sledujeme
podzimní práce.

X

4, 5

Besedujeme se zahradnictví, spojíme
s připraveným pásmem básniček a písniček o
podzimu.

Téma

Název činnosti

1

Ferda
mravenec

Čteme z knih o broucích (např. Ferda mravenec) –
rodinná soudržnost.

X

Vycházka na louku – pozorujeme drobné živočichy
(vyhledáváme a určujeme podle atlasu brouků).

2

3

K

X

Téma

Název činnosti

1

Živá neživá
příroda

Vycházka do okolí školy a bydliště – pozorujeme
čistotu, úpravu okolí, působení výfukových plynů.

X
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1, 3

1, 4

Výstavka fotografií a krátkých písemných příběhů
ze života našich domácích čtyřnohých mazlíčků –
vlastní práce.

Besedujeme - jak můžeme pomoci živé i neživé
přírodě (Den Země apod.). Počasí, přírodní

X

2

1, 6

X

1, 3, 6

3

K
1, 3, 5

X

1, 6

katastrofy, oteplování Země – projekt.
Pomáháme při úklidu okolí školy a družiny.

Téma

Název činnosti

Kamarádi
zvířátka

Náš časopis o zvířatech, sbíráme a kreslíme
obrázky, píšeme příběhy o zvířatech.

X

1

Zvířátka ve škole?

2

1, 4, 5

3

X

1, 2,
3, 6

X

Kreslíme rybičky voskovou technikou.

1, 2,
3, 4,
5, 6
X

Téma

Název činnosti

1

Den Země

Beseda.

X

2

3

X

X

Téma

Název činnosti

1

Můj miláček

Vyprávíme si o domácích zvířatech – atlasy zvířat,
jak se o ně staráme, co potřebují.

X

Kreslíme domácí mazlíčky – výstavka prací.

2

Název činnosti

1

Obrázky
z cest

Shromažďujeme pohlednice ze světa, vyhledáváme
v atlasech místa, odkud přišly.

X

5, 6

1, 5, 6

3

X

Téma

K

K
1, 6

Domácí mazlíček – besedujeme. Po dohodě někdo
přinese do třídy na ukázku svoje zvířátko,
seznámíme se s ním, vyprávíme o něm.
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2, 5, 6

2, 3

Pomáháme při úklidu svého bydliště, okolí školy a
družiny.
Vycházka městem – třídíme odpad do jednotlivých
kontejnerů.

K

2

2, 4
X

1, 3, 6

3

K
1, 2

Kreslíme typ krajiny k daným pohlednicím, zvířata,
rostliny, doplníme krátkým textem.

X

1, 6

Vyrábíme dopisní známku, píšeme adresu.

X

1, 3

Přehlídka „našich pohlednic“ na velké ploše.

Téma

Název činnosti

1

Cesta do
pravěku

Besedujeme – zvířata dříve a nyní (obrázkové
ukázky z různých encyklopedií) – modelujeme.

X

2

X

1, 2, 4

3

K
1, 3, 6

Zhlédnutí videokazety Cesta do pravěku
(rozlišujeme pravdu od fantazie).

X

Kreslíme prehistorické zvíře podle své fantazie –
tempery.

X

Téma

Název činnosti

1

Pranostika
na každý den

Vyhledáváme a čteme z odborné literatury
pranostiky.

X

Vyrábíme si svůj kalendář.

2

1, 6

3

X

Téma

Název činnosti

1

Hra na
rosničky

Čteme předpovědi počasí.

1, 5, 6
2, 3, 5

2

3

X

Sledujeme počasí v TV a na vycházce.

Název činnosti

1

Záhady pod
kameny

Hrajeme didaktické hry – pexesa, kvarteta
s živočichy a rostlinami – soutěže.

X
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1, 3, 5
X

Téma

K
1, 3

X

Děláme si meteorologický kalendář.

K
1, 2, 3

X

Pravidelně sledujeme pranostiky z kalendářů a
skutečnost.

1, 3

2

1, 6

3

K
3, 4

Vycházka – sledujeme život pod zvednutým
kamenem.

X

4, 5

Malujeme na oblázky donesené z vycházky.

X

3, 6

Téma

Název činnosti

1

Podzim

Vycházky – pozorujeme změny v přírodě.

X

Smyslová soutěž – poznáváme ovoce a zeleninu
podle hmatu, …

2

3

1, 3
X

Vycházka do zahrady (jak uchováváme ovoce a
zeleninu) – beseda.

Téma

Název činnosti

1

Jaro

Vycházka – pozorujeme jarní práce na poli a
zahradě.

X

K

2

1, 3

X

1, 6

3

K
1, 3

Kreslíme mláďata domácích zvířat.

X

1, 6

Sbíráme léčivé byliny.

X

1, 5

Téma

Název činnosti

1

Jarní toulky

Kreslíme první jarní květiny.

X

Vycházka do okolí, pozorujeme změny
v zahrádkách.
X

Téma

Název činnosti

1

Léto

Ochutnáváme první plody ze zahrádky, skleníku.

X
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3

K
1, 6

X

Kvíz – putujeme jarní přírodou.

Vycházka okolo slatinských zahrad.

2

4, 6

1, 3

2

3

K
1, 6

X

1, 6

Kreslíme sklizeň plodů ovocných stromů.

X

Téma

Název činnosti

1

Udělej si
sám

Besedujeme nad atlasy rostlin a zvířat –
vyhledáváme první jarní květiny a ptáky, kteří se
k nám na jaře vracejí z teplých krajů.

X

2

5, 6
3

K
1, 5, 6

Vycházka – shromažďujeme druhy rostlin, které
rostou v okolí, lisujeme je.

X

1, 6

Pracujeme ve skupinách – tvoříme herbáře rostlin,
výstavka.

X

1, 6

Téma

Název činnosti

1

Naše květiny

Máme družinu samou květinu – povídáme si o
různých odrůdách květin a o jejich podmínkách
k životu.
Pěstujeme, přesazujeme, zaléváme a pečujeme o
květiny v hernách.

X

Výzdoba – vytváříme hezké životní prostředí.

X

Téma

Název činnosti

1

Jak se budí
semínko

Klíčení semínek. Pečujeme o rostlinky ve třídě,
přesazujeme je do květináčů, pravidelně zaléváme.

X

Film. Kreslíme na proužky papíru –
dokumentujeme růst našich sazeniček ve třídě.
Čteme ukázku „Jak Křemílek a Vochomůrka zasadili
semínko“. Vymyslíme si zaklínadlo, kterým se
semínko budí. Mluvíme na kytky.

75

2

3

K

X

3, 5, 6

X

1, 2, 6

1, 2, 6

2

3

K
2, 3, 6

X

1, 2, 3

X

2, 3, 4

Člověk a jeho zdraví

Téma

Název činnosti

1

Čistota půl
zdraví

Kontrolujeme běžnou denní hygienu (čistotu
rukou, kapesníky), čistotu oděvu a jeho vhodnost.

X

3

K
3, 5, 6

Besedujeme (jak provádíme osobní hygienu a
proč).

X

3, 4, 5

Společenská hra (správné a chybné obrázky – jedno
družstvo vyhledává správné a druhé chybné).

X

1, 2, 3

Téma

Název činnosti

1

Co nám
škodí, co
nám
prospívá

Besedujeme o zdravém životním stylu.

X

Téma

2

2

3

K
3, 4, 5

Kreslíme ovoce a zeleninu.

X

1, 3, 6

Čteme časopisy o zdravé výživě – besedujeme.

X

1, 2, 3

Soutěžíme v družstvech – píšeme co nejvíce
zdravých a nezdravých potravin – potravinová
pyramida.

X

4, 5, 6

Název činnosti

1

Kouzla zdraví Relaxace – jak odpočíváme (odpočinek tělesný,
duševní).

2

3

X

K
5, 6

Sestavujeme desatero zásad zdravé výživy.

X

1, 2

Kvíz – moje tělo a jak ho znám (jeho části
dovedeme pojmenovat).

X

1, 2, 3

Téma

Název činnosti

1

Chci být
zdravý

Čteme příběh o neposlušných dětech nebo
zvířátkách.

X
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2

3

K
1, 6

Vycházka ke zdravotnímu zařízení (obvodní lékař,
zubař).
Vyprávíme si o svých zkušenostech z pobytu
v nemocnici nebo u lékaře.

X

1, 5

X

1, 4

Hrajeme si na lékaře a pacienta.

Téma

Název činnosti

1

Důležitá
telefonní
čísla

Hlásíme úraz – modelové situace.

X

Nacvičujeme ošetření rány – používáme lékárničku.

2

X

1, 3, 5

3

K
1, 2, 3

X

První pomoc.

Téma

Název činnosti.

1

Naše tělo

Vyprávíme si o otužování, zdravém životním stylu.

X

2

1, 2, 6
X

1, 4, 6

3

K
1, 3

Čteme si z encyklopedie „Naše tělo“.

X

3, 4

Kreslíme postavu a vhodně ji „oblékáme“ podle
ročních období – koláž. Oblékací panenky a panáčci
z papíru.

X

1, 6

Téma

Název činnosti.

1

Já - my

V encyklopediích o lidském těle vyhledáváme nové
údaje a zajímavosti, které nakonec v kroužku
sdělíme nebo přečteme ostatním.

X

2

porovnáváme.
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K
1, 2, 3

Postavy. Pracujeme ve skupinách - na arch papíru
obkreslíme jednoho z nás, dokreslíme podle
skutečnosti, popíšeme části těla.
Měření a vážení. Naše míry a váhy pečlivě
zapíšeme. Uděláme si tabulku,

3

X

X

3, 4, 5

1, 2, 3

Téma

Název činnosti.

1

Den bez
úrazu

Vyprávíme, co se nám nebezpečného přihodilo, jak
jsme situaci zvládli.

X

Pyramida slov související se zdravím – soutěžíme.

2

Název činnosti

X

1

Zdroje
vitamínů

Vycházka k lékárně, k prodejně ovoce a zeleniny
Besedujeme, jak se můžeme chránit před
nachlazením a ostatními častými onemocněními.

2

Název činnosti.

Zachránci

Besedujeme, jak můžeme pomoci při nehodách a
úrazech.

X

1, 6

3

K
3, 4

X

1, 3

Připravujeme rychlé a zdravé občerstvení.
Zkoušíme sestavit jídelníček z potravin, které
máme rádi a které jsou zdravé.

Téma

1, 2, 4

X

X

Vycházka do zahrádek – důležitost konzumace
ovoce a zeleniny.

X

1

K
3, 5

Jedeme na výlet – jak se musíme bránit úrazům,
poskytujeme první pomoc.

Téma

3

2

2, 3, 5

1, 2

3

K

X

3, 4

Praktické ukázky nácviku ošetření jednoduchých
poranění – předvádíme po dvojicích.

X

1, 2,
3, 4

Vycházka do okolí – přenášíme zraněného,
poskytujeme první pomoc při zlomenině.

X

1, 2

Téma

Název činnosti.

1

Pečujeme o

Besedujeme o tom, jak pečovat o své zdraví. Jak

X
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2

3

K
1, 2, 3

své zdraví

zacházet s léky, co nám prospívá, ale také škodí,
respirační doba.
Jak se můžeme léčit – příprava bylinných čajů
v rámci stolování.

X

Vycházka k lékárně, kam odkládáme nepotřebné a
prošlé léky.

Téma

Název činnosti.

1

Jak se dříve
léčilo

Besedujeme o tom, jak se dříve léčilo (s
X
doprovodem knižních ukázek), jak se připravují čaje
z léčivek.
Sbíráme nejznámější léčivky v našem okolí,
vyhledáváme v atlase rostlin, kreslíme, povíme si o
jejich účincích.

2

1, 3, 4

3

K

X

Téma

Název činnosti.

1

Škodlivé
látky

Besedujeme o návykových látkách, se kterými se
můžeme setkat.

X

Učíme se telefonovat – „hovoříme“ s dětským
krizovým centrem, linkou důvěry (modelové
situace).

2

1, 5

X

1, 3

3

K
1, 2, 4

X

Kreslíme návrhy plakátů proti kouření a dalším
návykovým látkám – výstavka na chodbě.

Téma

Název činnosti.

1

Aniččino
trápení

Čteme o dětských nemocech, jejich léčení, hygieně. X
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X

1, 3

Besedujeme s bylinářkou nebo některou s babiček.

Vyprávíme si o režimu dne při léčení doma na
lůžku.

1

2

1, 4

X

5, 6

3

K
1, 3

X

1, 3

Vytváříme si správný názor na lékaře jako na
pomocníka při udržování našeho zdraví, zážitky.

X

Téma

Název činnosti

1

Zimní
radovánky

Vycházka na zasněženou plochu – sledujeme stopy
na sněhu.

X

1, 3

2

3

K
3, 5, 6

Děláme sněhové koule – závodíme v počtu.

X

2, 5, 6

Závodíme v hodu koulí na cíl, do dálky apod.

X

4, 5, 6

Kreslíme klacíkem do sněhu jednoduché obrázky.

X

1, 2, 6

Téma

Název činnosti.

1

Závodíme v
přírodě

Vycházka do okolí – využíváme stromů při sportu.

X

2

3

K
5, 6

Překážková dráha, využíváme všech obměn
honiček.

X

2, 5, 6

Sportovní soutěže – hod šiškou na cíl, „škatulata“.

X

2, 5, 6

Téma

Název činnosti.

1

Sportovci

Vycházka na školní hřiště – soutěžíme v atletice.

X

2

3

K
1, 3,
5, 6

Lehkoatletický trojboj.

X

1, 2,
4, 5, 6

Soutěžíme v družstvech – chůze po laně,
přetahování.

X

4, 5, 6

Téma

Název činnosti.

1

Jídelníček

Sestavujeme jídelníček pro celou rodinu.

X

1, 2

Besedujeme o pravidlech zdravé výživy.

X

3, 4
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2

3

K

Hra: Řetěz slov – potraviny, ovoce, zelenina
(vyhodnocení jednotlivců).

X

Téma

Název činnosti.

1

Míčové hry

Instruktáž – seznamujeme se s pravidly vybíjené a
malé kopané (v rámci bezpečnosti je nutno,
abychom je dodržovali).

X

Nacvičujeme vybíjenou i kopanou na hřišti,
v tělocvičně.

2

Název činnosti.

Na slepou
bábu

Soutěž – smysly poznáváme potraviny.

X

1

Besedujeme o vitamínech – přírodních i umělých.

3

2

4, 5,
6
X

3, 5, 6

3

K

X

1, 3

X

Kreslíme jablko, hrušku se zavázanýma očima –
hodnotíme.

3, 4
X

Téma

Název činnosti

1

Pečujeme o
svůj vzhled

Tělovýchovná chvilka – dechové a pohybové
kompenzační cvičení, využití gymnastických míčů.

X

K
1, 3,

Soutěžíme mezi odděleními a ŠD v rámci Brna-jih.

Téma

1, 3, 5

2

1, 4

3

K
5

Soutěžíme ve dvojicích – základní hygienické
návyky a péče o zevnějšek.

X

2, 3

Soutěž: „Poznáš, co děláme“?

X

2, 3

Jak pečujeme o svůj vzhled – čistota, kosmetika.

X

Téma

Název činnosti.

1

Naše smysly

Nevidomí. Máme zavázané oči a ostatní nás
postupně „navigují“, kam jít.
Neslyšící. Se zavřenýma očima hádáme, odkud se
zvuk ozývá. Ve vydávání zvuků se střídáme.
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X

1, 2, 3

2

3

K

X

3, 4, 5

1, 2, 3

Hmatová krabice. Do krabice vložíme několik
různých předmětů, úkolem každého je poznat po
hmatu alespoň tři věci.

Téma

Název činnosti.

Sportovní
dny

X

1

3

K

Lehkoatletický trojboj ŠD (skok do dálky z místa,
hod kriketovým míčkem, běh na 60m).

X

2, 3, 4

Příležitostné sportovní akce, závod koloběžek,
turistický výlet, přeskok přes švihadlo, opičí
dráha….

X

1, 2,
3, 4

Fotbalové klání se ŠD Holzovou a ZŠ Kneslovou.

X

2, 3, 4
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2

2, 3, 4

KRÁTKODOBÁ KONCEPCE VÝCHOVNĚ
VZDĚLÁVACÍ PRÁCE MŠ

Zpracovala: Mgr. Olga Bauerová
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ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
ŠVP je vypracován na období tří let. Vychází z modelového programu Kurikulum podpory
zdraví v MŠ a je v souladu s RVP PV. Stojí na dvou integrujících principech a dvanácti
zásadách Kurikula podpory zdraví v MŠ. Východiskem je respekt k přirozeným lidským
potřebám jednotlivce a rozvíjení komunikace a spolupráce. Podkladem pro ŠVP, pod názvem:
„Společně si hrajeme, žijeme a smějeme se“, byla analýza minulých let, záměry a podmínky
MŠ.
Téma ŠVP: „SPOLEČNĚ SI HRAJEME, ŽIJEME A SMĚJEME SE“
Podtémata
1.
2.
3.
4.
5.

Umím být sám sebou
Táhneme za jeden provaz
Žijeme uprostřed stálých změn
Já a příroda
Ve zdravém těle zdravý duch

Stanovené cíle ŠVP jsou průběžně naplňovány, vzdělávání dětí probíhá ve vstřícném
a podnětném prostředí v průběhu celého dne, ve všech činnostech a situacích.
Je uskutečňováno prostřednictvím tematických částí, zapracovaných do třídního
vzdělávacího programu, ve kterých učitelky přizpůsobují dílčí cíle individuálním potřebám
dětí ve své třídě.
Během celého školního roku učitelky vedou děti k dodržování dohodnutých pravidel, čímž je
dosahováno klidného společného soužití ve třídě. K tomu jim napomáhají piktogramy,
vlastnoručně nakreslené dětmi.

Výchovně-vzdělávací proces probíhá v pěti oblastech:






biologická;
psychomotorická;
interpersonální;
sociálně-kulturní;
environmentální.

Naší snahou je, aby dítě odcházející z MŠ bylo maximálně rozvinuto, v rámci svých možností,
po stránce tělesné, psychické, sociální a duševní a mohlo tak prožít plnohodnotný
a smysluplný život ve zdraví a na demokratických principech.
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Smyslem práce je vytvořit dětem podmínky pro tělesnou, duševní a společenskou pohodu
po celou dobu jejich pobytu v MŠ a přispívat k výchově ke zdravému životnímu stylu, tedy
vytvářet návyky a dovednosti zdravého životního stylu a pěstovat odolnost vůči stresu
a zdraví škodlivým vlivům, které mohou vést ke zneužití a závislostem. Ve vztahu k rodičům
vytváříme partnerské vztahy a spolupráci, umožňujeme jim vstup a účast do všech činností a
her v průběhu dne nejen ve třídě, ale také odpoledne na školní zahradě.
Výchovně-vzdělávací cíle a úkoly

Na základě zjištění z evaluace jsme stanovily následující cíle ve třech oblastech:
Oblast podmínek

















zvát zástupce zřizovatele k účasti na akcích MŠ
připravovat akce ve spolupráci se zřizovatelem
vytvářet oficiální pozvánky pro zástupce zřizovatele
spolupracovat v rámci projektu podpory zdraví s různými subjekty:
zapojení do projektů (Mrkvička, Celé Česko čte dětem, Zdravá MŠ,…)
účast na environmentálních programech a programech podpory zdraví (Zdravá 5,
Lipka, Rezekvítek,…)
zakomponování prvků na podporu zdravé chůze do zahrady MŠ
snažit se podílet na zvelebování blízkého okolí
rekonstrukce zahrady MŠ
sběr odpadu v okolí MŠ
třídění odpadů v MŠ a programy s tematikou třídění odpadů
výstava výrobků s environmentální tematikou v okolí MŠ a na zahradě MŠ
jezdit s dětmi na výlety do blízkého okolí
tematické výlety k aktuálním probíraným tématům v MŠ
tematické výlety pro předškoláky (Stránská skála, Babí lom, Bílá hora, návštěva
historického centra, Muzeum ve Šlapanicích aj.)
návštěva KJM

Oblast procesů





volit aktivity a metody tak, aby byly prostředkem k naplnění cílů s ohledem na
schopnosti a dovednosti cílové skupiny dětí
dbát na to, aby učitelky správně chápaly a realizovaly své cíle pomocí vhodných
prostředků
využívat nejrozmanitější moderní výukové metody (prožitkového učení, učení se
zkušeností,…)
rozdělit aktivity pro děti dle věku a schopností jednotlivých dětí
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ponechat dětem dostatečnou volnost při činnostech
podporovat u dětí kreativitu a dát jim dostatečný prostor pro zpracování výtvarných
aktivit s ohledem na věk jejich nápady
poskytnout dětem dostatečný prostor pro spontánní hru ve třídě a při pobytu venku
poskytnou dětem prožitkové učení formou učení se venku s využitím přírodnin a
možností zašpinění
snažit se neustále zlepšovat materiální a prostorové podmínky tak, aby bylo
umožněno rozšíření výběru metod a aktivit pro práci s dětmi
rekonstrukce zahrady MŠ
dovybavení tříd dostatečným množstvím hraček a didaktického materiálů
vytvořit podnětné a přátelské prostředí ve všech třídách MŠ
vybavit všechny třídy magnetickou a popisovací tabulí
umožnit dětem dostatečný prostor pro spontánní hru při pobytu venku
zaměřit se na práci s dětmi cizinců – poskytnout dětem a jejich rodičům obrázkový
slovník; snažit se zadávat instrukce pomocí obrázků
nastavit společný systém pro práci se slovníkem v každé třídě MŠ
zajištění informační schůzky vždy v průběhu prvního pololetí pro rodiče vietnamských
dětí s překladatelkou
poskytnout každému dítěti s odlišným jazykem individuální práci se slovníkem
v průběhu měsíce min. dvakrát

Oblast výsledků










zaměřit se zejména na činnosti, které budou rozvíjet a posilovat vhodné chování,
respektování a dodržování dohodnutých pravidel soužití;
posilovat otevřenost v projevech dětí se zřetelem ke společensky přijatelné formě;
vést děti k obhajování svého názoru adekvátní formou;
věnovat pozornost tomu, aby děti dokázaly přiznat chybu, neprosazovaly se na úkor
druhého, dovedly ustoupit a slevit ze svých požadavků;
podporovat samostatnost a rozhodnost – cílem bude, aby dítě dokázalo posoudit, co
zvládne vyřešit samo a s čím je třeba se obrátit na dospělého;
více hrát divadlo a námětové hry (na školku, na školu …);
věnovat se rozvoji komunikačních schopností dětí - zaměřit se na hlasovou hygienu,
podporovat správnou výslovnost, vyjadřování v rozvitých větách, souvislé vyprávění,
rozvoj slovní zásoby, vyprávění pohádek a příběhů, dějovou posloupnost, přednes
říkanek a básniček; u dětí cizinců podporovat všemi možnými prostředky porozumění
českému jazyku;
rozvíjet jemnou motoriku a grafomotoriku (správné držení tužky, nápodoba tvarů,
vázat kličky…).

86

Specifické vzdělávací cíl:






dbát na rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností dětí;
dbát na rozvoj psychomotoriky – rozvoj pohybového aparátu;
dbát na sociální rozvoj dětí a adekvátní emoční projevy;
dbát na podporu logického myšlení;
dbát na rozvoj komunikačních dovedností.

Personální úkoly


Zvyšování odborné kvalifikace pedagogického sboru



Vypracovávání třídního kurikula:
o pravidelně každý týden zapracovávat novinky do třídního kurikula;
o vzájemné konzultace.



Pedagogické rady:
o výměna zkušeností získaných na seminářích;
o společná řešení aktuálních problémů týkajících se dětí.



Hospitační rozbor:
o povede k podnětům a nápadům k rozvíjení programu;
o bude zaměřen na podmínky, procesy a výsledky ve třídě s ohledem na
kurikulum podpory zdraví v MŠ.



Vzájemná spolupráce pedagogických pracovnic:
o při vzájemné hospitační činnosti ve třídách;
o při komunikaci o aktuálních tématech týkajících se dětí;
o při vypracování třídních kurikul.
o Studium denního tisku, časopisů, legislativy týkající se školství.
o DVPP, samostudium pedagogického sboru.



Ekonomické a materiálně-technické úkoly na školní rok 2019/2020
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Materiální zabezpečení (zodpovídají všechny učitelky):






doplňování hraček a pomůcek;
doplňování TV nářadí a náčiní;
doplňování pracovních sešitů, odborné literatury a dětských knih;
doplňování didaktického materiálů;
doplňování výtvarného materiálu.

Plán oprav a vybavení:










úprava zahrady MŠ a dovybavení zahrady herními prvky;
pořízení zahradního domku na hračky;
výměna pevných telefonů ve třídách MŠ;
výměna přenosné telefonní linky;
vybavení všech tříd magnetickými tabulemi;
sprchový kout v šatně učitelek v přízemí;
průběžné drobné opravy ve třídách;
postupné dovybavení tříd vhodným nábytkem;
dovybavení tříd hračkami a didaktickým materiálem.
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ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZRAVÍ

„SPOLEČNĚ SI HRAJEME,
ŽIJEME A SMĚJEME SE“

90

1

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE (základní údaje)

Název dokumentu:
Číslo jednací, platnost dokumentu:
Název školy:
Sídlo školy:
Zřizovatel školy:
IČO:
Ředitelka školy:
Telefon MŠ:
Webové stránky:
E-mail:
Zařazení do sítě MŠPZ:
Kapacita MŠ:
Počet tříd:
Počet pedagogických pracovníků:
Počet provozních zaměstnanců:
Zpracovala:
Na zpracování ŠVP se podílely:

Školní vzdělávací program pro předškolní
vzdělávání; „Společně si hrajeme, žijeme a
smějeme se“
ZSMSJHMN 2292/2019
Základní škola a mateřská škola Brno,
Jihomoravské nám. 2, příspěvková
organizace
Brno – Slatina, Jihomoravské náměstí
1089/2, PSČ: 627 00
Statutární město Brno – městská část BrnoSlatina, Budínská 2, 627 00
62156527
Mgr. Olga Bauerová
542 217 329, 724 486 040
www.zsjihomoravske.cz
zsjihomoravske@zsjihomoravske.cz
28. 1. 2000 SZÚ v Praze
144 dětí
6 (5 tříd běžných, 1 třída speciální)
12
4
Mgr. Petra Siklenková, Ivana Bělecká
Mgr. Jana Mayerová, Mgr. Iveta Řezáčová,
Mgr. Ester Cholastová, Klára Malinková,
Pavlína Jamborová, BcA. Zuzana Musilová,
Mgr. Alena Procházková, Ivana Kislingová,
Tereza Plavcová, Mgr. at Bc. Sabina Boudná

Školní vzdělávací program je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu
pro předškolní vzdělávání a Kurikula podpory zdraví v mateřské škole.
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2

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY (charakter a umístění školy)

Mateřská škola je sídlištní školou, byla projektována v roce 1981 a její provoz byl zahájen 2.
5. 1983. V roce 2000 byla z ekonomických důvodů zrušena školní kuchyně a jídlo je
dováženo ze Zařízení školního stravování, Jihomoravské nám. 2. Budova školy je účelová,
jednopatrová, s vlastní zahradou. V září 2005 byla MŠ rozšířena, na tři třídy běžné a jednu
speciální, která vznikla v prostorách bývalé školní kuchyně. Každá třída má svá hygienická
zařízení, lehárny jsou součástí třídy. Třídy mají tělovýchovné koutky vybavené nářadím i
náčiním (ribstoly, žíněnky, obruče, míče, apod.). Jsou vybaveny ergonomickým nábytkem.
V budově jsou šatny pro zaměstnance a logopedická pracovna.
MŠ je od ledna 2001 součástí příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2.
Společně pracujeme v jednom projektu Škola podporující zdraví. Z toho vyplývá velmi úzká
spolupráce se ZŠ, kdy nám ZŠ poskytuje své prostory (tělocvičnu, cvičnou kuchyňku,
studovnu, apod.) k různým nejen společným aktivitám. Ve školním roce 2011/2012 bylo
zřízeno v budově základní školy Jihomoravské nám. 2 odloučené pracoviště – jedna třída MŠ.
O dva roky později, tedy ve školním roce 2013/2014, byla v budově MŠ zřízena nová plně
vybavená třída pro 24 dětí.
V červnu 2015 byla uvedena do provozu zahrada MŠ v přírodním stylu z financí zřizovatele a
MŽP. Nadále také využíváme zahradu přiléhající k MŠ, kterou budeme průběžně renovovat a
doplňovat o nové herní prvky.
Spolupracujeme se Spolkem rodičů a přátel školy při MŠ Jihomoravské náměstí 4,
se Speciálně pedagogickým centrem při Základní škole a mateřské škole logopedické v Brně,
a to zejména v péči o děti s narušenou komunikační schopností, s PPP Zachova, Brno.
Navázali jsme spolupráci s DDM Brno, Helceletova, p. o. – pracovištěm Fantázie, s knihovnou
Jiřího Mahena v Brně – pobočkou Slatina, s místním hasičským sborem, se studenty
medicíny.
ZŠ a MŠ je fakultní školou MU a umožňuje praxi studentům oborů speciální pedagogika a
učitelství pro mateřské školy.

2.1 Velikost školy
Mateřská škola má šest věkově heterogenních tříd, s kapacitou 144 dětí, z nichž jedna
třída je speciální (logopedická). Pracuje zde 12 plně kvalifikovaných pedagogických
pracovníků a 4 pracovníci provozní. Stravování zajišťují 2 pracovnice, z toho 1 je ze
Zařízení školního stravování Jihomoravské nám. 2, druhá z naší organizace.
V logopedické třídě pracují 2 vysokoškolsky vzdělané učitelky – logopedky.

3

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ (neformální kurikulum)

Neformální kurikulum se týká všeho, co se v MŠ děje a působí mimo záměrné vzdělávání.
K uskutečnění výchovně vzdělávacích cílů je třeba naplnit oba integrující principy a 12 zásad
podpory zdraví. Naší snahou je vytvářet dětem vstřícné, podnětné, zajímavé a obsahově
bohaté prostředí, v němž se mohou cítit jistě, bezpečně, radostně a spokojeně, a které
umožňuje projevovat se, bavit a zaměstnávat přirozeným dětským způsobem. Podmínky,
které v MŠ vytváříme, výrazně ovlivňují úspěšnost veškeré výchovně vzdělávací práce.
Neformální vzdělávání se tedy vztahuje ke všem plánovaným aktivitám a rozvíjí celou řadu
dovedností a kompetencí mimo rámec formálního vzdělávacího kurikula.

3.1 Dva integrující principy podpory zdraví
1. Respekt k přirozeným potřebám
Základem pomyslné pyramidy (A. Maslow) jsou potřeby fyziologické, nad nimi stojí
potřeba bezpečí, jistoty a stálosti, potřeba sounáležitosti, náklonnosti, lásky, shody a
ztotožnění, ještě výše pak potřeba sebedůvěry, prestiže a sebeúcty a na samém
vrcholu se tyčí potřeba seberealizace.
Tyto potřeby jsou všem lidem společné. Platí to také pro děti v předškolním období, ač
jejich formy, způsoby a podoby uspokojování jsou velmi různorodé. V práci s dětmi
se snažíme připravovat natolik podnětné prostředí, aby si každé dítě našlo hračku, hru
či herní kout, které uspokojí právě jeho potřebu seberealizace.
Naším cílem je:
 Uplatňovat takový pedagogický přístup, který respektuje individuální potřeby
každého dítěte, odhalit, v čem je dobré, co ho zajímá, uspokojit všechny
potřeby dětí i dospělých v mateřské škole, které neomezují potřeby druhých.
 Přijímat děti pozitivně, dát jim pocit jistoty, bezpečí a sounáležitosti.
 Pravidelně sledovat individuální a věkové zvláštnosti dětí a zaznamenávat změny
v jejich vývoji.
2. Rozvíjení komunikace a spolupráce
Komunikace mezi dospělými a dětmi či dětmi mezi sebou jim poskytuje základní
zkušenosti se sebou samými ve vztahu k ostatním. Základní jazykový vývoj a vývoj
schopnosti komunikace probíhá rovněž v tomto neformálním každodenním soužití dětí
a dospělých a dětí mezi sebou navzájem.
Snažíme se vytvářet podmínky pro komunikaci, rozvíjet řečové schopnosti dětí tak, aby
rozuměly a bylo jim rozuměno, dokázaly se rozhodovat, jednat společně s ostatními,
vycházet s ostatními, hodnotit problémy a řešit úkoly.
Naším cílem je:
 Rozvíjet u dětí schopnosti porozumět, dorozumět se, komunikovat v neohrožujícím
prostředí při respektování potřeb druhého.
 Komunikovat s dítětem jako partnerem, empaticky
o klást otevřené otázky, dívat se do očí dítěte,
o snížit svou polohu na úroveň dětí, vyčkat, až dítě domluví,
o popisovat, nehodnotit
 Uplatňovat takový pedagogický styl, který dětem umožní hledat řešení,
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komunikaci a spolupráci, a dát jim prostor pro řešení problémů a konfliktů
v rámci společně dohodnutých pravidel.

3.2 12 zásad podpory zdraví v MŠ
Zjištění se opírají zejména o analýzu výsledků evaluace MŠ.

3.2.1 Učitelka podporující zdraví
 učitelky mají ujasněný přístup ke zdraví a životnímu stylu, ztotožňují se s filozofií MŠ










podporující zdraví
snaží se svým chováním a životním stylem poskytovat dětem i rodičům vzor
dávají dětem empatickou odezvu, projevují snahu využívat pozitivní komunikaci
přijímají děti takové, jaké jsou, respektují odlišnosti
dodržují a spoluvytváří tradice a rituály naší MŠ
cíleně se vzdělávají, získané poznatky si navzájem sdělují a v co nejširší míře využívají v
praxi.
Co je třeba upravit, zlepšit, vytvořit:
snažit se, zejména v případě problémové situace, oprostit od direktivního způsobu
jednání, vést s dítětem dialog
vzájemně hospitovat ve třídách
nenapovídat dětem možná řešení, dát jim dostatek prostoru a času k vyjádření
zvýšit samostatnost dětí, bránit se manipulativnímu chování s dětmi při řízených
činnostech

3.2.2 Heterogenní třídy











v MŠ jsou všechny třídy heterogenní, navštěvují je děti od dvou do sedmi let
(sedmileté jsou děti s odkladem školní docházky)
sourozenci a kamarádi jsou umísťováni do jedné třídy, případný přestup dítěte do jiné
třídy se provádí výhradně se souhlasem rodičů
snažíme se zařazovat děti do tříd co nejrovnoměrněji z hlediska zastoupení
jednotlivých věkových skupin, dbáme na rovnoměrné rozdělení dětí ve třídách podle
pohlaví
jsme otevřeni rozmanité populaci dětí s různorodými schopnostmi, potřebami,
zázemím, respektujeme individuální tempo dětí
přijímáme děti se speciálními vzdělávacími potřebami
učitelky kladou nároky na dítě dle jeho mentálního, nikoliv kalendářního věku
pomáháme novým dětem při začleňování do her ostatních dětí, pomáháme všem
dětem, aby byly rovnocennou součástí třídy
podporujeme vzájemnou pomoc mezi dětmi v přirozeném sociálním prostředí věkově
smíšené třídy, posilujeme spolupráci mezi dětmi namísto soutěživosti, vedeme děti
k učení se od sebe navzájem
podporujeme vznikající přátelství mezi dětmi
podporujeme příležitosti, kdy děti navzájem vyžadují dodržování pravidel skupinového
soužití
Co je třeba upravit, zlepšit, vytvořit:
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připravovat činnosti tak, aby se mohly zapojit všechny věkové skupiny dětí,
aby některé děti byly nevytížené
snažit se, aby děti chodily po celou dobu docházky do MŠ do stejné třídy se stejnými
kamarády i učitelkami
v rámci možností více dbát na rovnoměrné zastoupení všech věkových skupin
a pohlaví ve třídě
pro usnadnění adaptace dětí maximálně spolupracovat s rodinou

3.2.3 Rytmický řád života a dne













domlouváme s rodiči podrobnosti adaptace, umožňujeme dětem adaptovat se
na prostředí MŠ spolu s blízkým člověkem
máme dohodnuto s rodiči, že budou dítě osobně předávat učitelce
režim dne je flexibilní, nastavená organizace průběhu dne umožňuje přizpůsobovat se
aktuálnímu dění ve třídě
děti si z domova berou svoji oblíbenou hračku a mají ji dle potřeby u sebe
máme stanovena smysluplná a dětem srozumitelná pravidla
zajišťujeme uspokojování fyziologických potřeb dětí a bezpečnost dětí
kombinujeme nabídky klidných a pohybových aktivit
snažíme se umožnit dětem spát a odpočívat odpoledne tak dlouho, jak potřebují
Co je třeba upravit, zlepšit, vytvořit:
trávit s dětmi více času venku (i za lehce nepříznivého počasí)
promyslet řešení případných provozních obtíží tak, aby to nebylo na úkor dětí
(přesouváním do jiných tříd, dělením tříd).
zaměřit se na vytvoření podmínek k odpočinku dětí v průběhu dne (tichý kout
vybavený měkkou podložkou apod.) ve všech třídách
zajistit vstávání dětí s malou potřebou spánku po půl hodině odpočinku
a nabídnout jim odpovídající činnost

3.2.4 Tělesná pohoda a volný pohyb











zaměřujeme se na pravidelné střídání činnosti a odpočinku, dětem je umožněn
dostatečný pohyb po celý den
omezujeme sezení dětí u stolečku na nejmenší možnou míru, motivujeme děti
k pohybu
cíleně zařazujeme cvičení posilující zdravý tělesný vývoj
v MŠ dostatečně větráme, dbáme na dostatek světla a vhodnou teplotu
vedeme děti k oblékání, které je přiměřené počasí a činnostem
zařazujeme pohybové hry a činnosti i při pobytu venku
Co je třeba upravit, zlepšit, vytvořit:
otužovat děti
promyslet pohybové a sportovní aktivity v jednotlivých třídách, dle plánu nabídnout
volně přístupné nářadí a náčiní pro pohybové aktivity
promyslet bezpečný volný pohyb dětí v prostorách celé MŠ
podporovat zdatnost dětí častějšími vycházkami do přírody, v přírodě dát dětem
dostatek času k různorodému spontánnímu pohybu
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nabídnout dětem další rekreační aktivity (předplavecký výcvik, lyžařský výcvik, jóga…)

3.2.5 Zdravá výživa












školní jídelna se snaží zajistit pestrou, vyváženou a plnohodnotnou stravu obsahující
dostatek ovoce a zeleniny
umožňujeme individuální stravování dětí, pokud je indikováno lékařem
v průběhu celého dne po celý rok dbáme na pitný režim
vedeme děti k samostatnosti v obsluze při jídle, děti si mohou určit velikost porce
podle chuti nebo momentální dispozice
děti svačí postupně v rozmezí půl hodiny, respektujeme pomalejší tempo dětí při jídle
nabízíme a motivujeme děti, aby ochutnaly jídlo, které nemají rády, ale je pro ně
zdravé
Co je třeba upravit, zlepšit, vytvořit:
více se zajímat o stravovací návyky rodiny
připravovat spolu s dětmi některé pokrmy při dodržování hygienických zásad
spolupracovat s rodiči při vytváření vhodných návyků, vysvětlovat význam
pravidelného zdravého stravování
vytvářet návyk kultury stolování – správné držení příboru, používání ubrousku…

3.2.6 Spontánní hra











hračky, knihy a pomůcky umisťujeme v otevřených policích do výše očí dětí
ve většině tříd jsou vytvořeny ohraničené herní kouty
umožňujeme dětem spontánně si hrát a souběžně nabízíme řízené činnosti
umožňujeme dětem, aby si braly hračky a pomůcky sami, necháváme dětem dostatek
času pro hru a k dokončení hry
máme s dětmi domluvená herní pravidla a sledujeme jejich dodržování
vymezujeme místo, kde si děti vystavují herní výtvory
požadujeme, aby si děti po ukončení hry po sobě uklidily
Co je třeba upravit, zlepšit, vytvořit:
snažit se dovybavit třídy dle potřeb a zájmů dětí, nabízet hračky a pomůcky
pro všechny typy her
dodat dětem k jejich hrám a tvůrčím činnostem vícero různých druhů materiálů
vytvořit dětem prostor, kde si mohou nechat stavbu, výtvor několik dní
až do úplného dokončení

3.2.7 Podnětné věcné prostředí





třídy jsou vybaveny hračkami, knihami, pomůckami a nábytkem a odpovídají
heterogennímu uspořádání (2 – 7 let).
děti se výtvarně podílí na výzdobě celé MŠ, výzdoba MŠ odpovídá chápání dětí
předškolního věku
děti si připravují a uklízí pracovní místo, podílí se na přípravě stolování
snažíme se zamezit výskytu jedovatých nebo silně alergenních rostlin ve třídách, na
zahradě MŠ i v okolí MŠ
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věcné podmínky umožňují společné vzdělávání dětí s některými speciálními
vzdělávacími potřebami
udržujeme věcné a hygienicky nezávadné prostředí
Co je třeba upravit, zlepšit, vytvořit:
dovybavit MŠ tak, aby byly hračky, pomůcky a nábytek vhodné i pro děti mladších tří
let
spolupracovat se zřizovatelem při zajištění zlepšení prostředí. Zaměřit se
na rekonstrukci, vybavení a členění zahrady tak, aby umožňovalo různorodé aktivity
dětí
zlepšit věcné podmínky MŠ tak, aby více vyhovovaly společnému vzdělávání dětí
s různými speciálními vzdělávacími potřebami
obnovovat vybavení tříd

3.2.8 Bezpečné sociální prostředí













pravidla soužití vytváříme společně s dětmi, dbáme na jejich dodržování a při porušení
pravidel hledáme s dětmi společné řešení
v naší MŠ je přátelská atmosféra, která se projevuje pozitivní komunikací, důvěrou a
otevřeností, dodržujeme rovný přístup ke všem
zabýváme se prevencí šikany
chováme se přirozeně, bez obav, vytváříme a rozvíjíme příležitost pro laskavý humor
poskytujeme věcnou zpětnou vazbu, na problémy reagujeme empaticky, chováme se
k sobě zdvořile a s úctou
respektujeme a dodržujeme pravidla komunikace a naslouchání
cíleně sledujeme vztahy mezi dětmi
dodržujeme dohodnutou organizaci práce, probíráme a vysvětlujeme důvody změn
preferujeme aktivity rozvíjející spolupráci
Co je třeba upravit, zlepšit, vytvořit:
více se zaměřit na dialog s dítětem a dodržování společně dohodnutých pravidel před
direktivním způsobem jednání
při řešení problémů důsledně využívat společně vytvořená pravidla

3.2.9 Participativní a týmové řízení


v naší MŠ ředitelka poskytuje pravdivé a potřebné informace pomocí informačního
systému, snaží se vytvářet vhodné podmínky pro práci zaměstnanců
 jednoznačně vymezuje úkoly, určí konkrétní osobu, která za jejich plnění zodpovídá
 deleguje kompetence na spolupracovníky a vytváří příležitosti pro jejich uplatňování
 vede jednání se zástupci rodičů i obce
 klade velký důraz na další vzdělávání jak své, tak všech ostatních
 všem je dán prostor k seberealizaci a tvůrčímu přístupu k práci
 vytváří podmínky pro další vzdělávání zaměstnanců s ohledem na potřeby školy
 organizuje se spolupracovníky společné akce školy a rozvíjí její tradice
 pravidelně kontroluje plnění úkolů a s výsledky seznamuje dotyčné osoby
Co je třeba upravit, zlepšit, vytvořit:
 zlepšovat materiální vybavení a zázemí pro spolupracovníky
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více zapojit spolupracovníky do tvorby koncepčních materiálů
konzultovat se spolupracovníky případné zavádění změn
hospitovat s ohledem na individuální potřeby učitelek i na potřeby školy

3.2.10 Partnerské vztahy s rodiči













vedeme rodiče k využití adaptačního programu a umožňujeme jim pobývat
ve třídě s dětmi a účastnit se všech činností
zjišťujeme od rodičů informace o individuálních potřebách dětí, zajímáme se rovněž o
požadavky rodičů vzhledem k MŠ
poskytujeme rodičům včasné a úplné informace o výchovně vzdělávacím procesu
rodiče mají možnost konzultovat pokroky svého dítěte
při vzdělávacích či výchovných potížích dítěte, poskytujeme rodičům kontakty
na odborná pracoviště, která jim mohou poskytnout podporu
zveřejňujeme dokumenty (ŠKPZ MŠ, školní řád, projekty…) v prostorách školy i na
webových stránkách
získáváme od rodičů zpětnou vazbu o kvalitě práce MŠ dotazníky, anketami apod.
umožňujeme rodičům pořádat akce pro děti i širší veřejnost v areálu MŠ
Co je třeba upravit, zlepšit, vytvořit:
zapojovat rodiče do tvorby dokumentů MŠ (školní řád, ŠKPZ MŠ, projekty…),
seznamovat je s výsledky práce MŠ a plnění ŠKPZ MŠ
rozvíjet spolupráci s rodiči cizinců – nabídnout schůzky s tlumočníkem, poskytnout
obrázkový slovník a aktivně se podílet na práci s ním
poskytovat rodičům poradenství o předškolním vzdělávání a o zdravém životním stylu
zapůjčovat rodičům odbornou literaturu

3.2.11 Spolupráce MŠ se ZŠ





máme se ZŠ dohodnutý způsob spolupráce a známe prostředí ZŠ, navštěvujeme ji
informujeme rodiče, kde je nejbližší ZŠ s programem podpory zdraví
využíváme některé prostory ZŠ (tělocvična, komunitní centrum, keramická dílna…)
pořádáme ve spolupráci s pedagogy ze ZŠ „Edukativně stimulační skupiny pro děti
předškolního věku“
Co je třeba upravit, zlepšit, vytvořit:
 setkávat se s učitelkami z 1. tříd k projednání zdravého přechodu dětí z MŠ do ZŠ
 akce ZŠ s MŠ připravovat společně s absolventy MŠ
 podávat rodičům informace o vzdělávacích programech škol v okolí
 zveřejňovat informační materiály ZŠ v okolí na nástěnkách v MŠ

3.2.12 Začlenění MŠ do života obce






společně s dětmi z MŠ se zúčastňujeme slavností v obci (např. děti se podílí na
vánočním programu obce)
jezdíme s dětmi na výlety do blízkého okolí
zajišťujeme dětem setkání se zástupci profesí z naší obce, čteme dětem místní
pověsti
informujeme veřejnost o dění v MŠ
zasíláme zřizovateli dokumentaci související s programem MŠPZ
98






Co je třeba upravit, zlepšit, vytvořit:
více obohatit kulturní život obce společnými akcemi s rodiči a občany
podílet se na zvelebování blízkého okolí
spolupracovat v rámci podpory zdraví s různými subjekty
získávat zástupce zřizovatele k účasti na akcích MŠ, společně se snažit zlepšit
podmínky realizace programu MŠPZ (např. rekonstrukcí školní zahrady)

3.3 Podmínky vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami













podmínky vzdělávaní dětí odpovídají jejich individuálním potřebám, podmínky
zajišťuje učitel s ohledem na vývojová a osobnostní specifika dětí, oblast speciální
pedagogiky zajišťuje zástupkyně ředitelky
při plánování a organizaci činností (včetně obsahu, metod i forem vzdělávání) dětí je
uplatňován princip diferenciace a individualizace
při vzdělávání dětí je zabezpečena realizace stanovených podpůrných opatření
dětem
je
umožněno
osvojení
specifických
dovedností
zaměřených
na samostatnost, sebeobsluhu a základní hygienické návyky v úrovni odpovídající
jejich individuálním potřebám a možnostem
při vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými vzdělávacími opatřeními
spolupracujeme se zákonnými zástupci dítěte, školskými poradenskými zařízeními, v
případě potřeby s odborníky mimo oblast školství
celkový počet dětí ve třídě je snížen v souladu s právními předpisy
v případě potřeby (stupně přiznaného podpůrného opatření) je při vzdělávání těchto
dětí zajištěna přítomnost asistenta pedagoga
výše uvedené podmínky platí také pro vzdělávání dětí v logopedické třídě
v logopedické třídě je zajištěno vzdělávání dětí kvalifikovanými učitelkami –
logopedkami
Co je třeba upravit, zlepšit, vytvořit:
zkvalitňovat efektivní spolupráci asistenta pedagoga a pedagogů ve třídách
dovybavit třídy kompenzačními a didaktickými pomůckami

3.4 Podmínky vzdělávání dětí nadaných







podmínky vzdělávání přizpůsobujeme individuálním potřebám dětí nadaných tak, aby
docházelo k maximálně možnému rozvoji nadání těchto dětí
podmínky zajišťuje učitel s ohledem na vývojová a osobnostní specifika dětí, oblast
speciální pedagogiky zajišťuje zástupkyně ředitelky
při plánování a organizaci činností (včetně obsahu, metod i forem vzdělávání) dětí je
uplatňován princip diferenciace a individualizace
při vzdělávání dětí je zabezpečena realizace stanovených podpůrných opatření
dětem je umožněno osvojení specifických dovedností v úrovni odpovídající jejich
individuálním potřebám a možnostem
při vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými vzdělávacími opatřeními
spolupracujeme se zákonnými zástupci dítěte, školskými poradenskými zařízeními, v
případě potřeby s odborníky mimo oblast školství

3.5 Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let
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Pro vzdělávání dětí mladších tří let je nutné zajistit, kromě požadavků vymezených
v kapitole 3.2, ještě další podmínky. Ke vzdělávání dětí ve věku od 2 do 3 let jsou v MŠ
přijata opatření týkající se zajištění bezpečnostních, hygienických, psychosociálních,
věcných (materiálních) a personálních podmínek, životosprávy včetně stravování,
organizace vzdělávání, obsahu vzdělávání, financování a spolupráce.

3.5.1 Věcné (materiální) podmínky









třídy jsou vybaveny určitým množstvím hraček a pomůcek vhodných pro dvouleté děti
ve věkově heterogenních třídách jsou pro zajištění bezpečnosti znepřístupněny
ohrožující předměty
prostředí je upraveno tak, aby poskytovalo dostatečný prostor pro volný pohyb a hru
dětí
děti mají ve třídách nastavena srozumitelná pravidla pro používání a ukládání hraček
a pomůcek
Co je třeba upravit, zlepšit, vytvořit:
dovybavit třídy dostatečným množstvím podnětných a bezpečných hraček a pomůcek
vhodných pro dvouleté děti
upravit prostředí tak, aby umožňovalo variabilitu v uspořádání prostoru a více
vyhovovalo průběžnému odpočinku dětí
vyčlenit prostor pro ukládání individuálních hygienických potřeb dětí

3.5.2 Hygienické podmínky




stávající hygienické požadavky na zřízení a provoz škol a školských zařízení zohledňují i
požadavky pro zařazování dětí ve věku od 2 do 3 let (vyhláška č. 410/2005 Sb.);
všechna ustanovení vyhlášky se tedy vztahují i na věkovou skupinu dětí od 2 do 3 let
mateřská škola je vybavena dostatečným zázemím pro zajištění hygieny dítěte

3.5.3 Životospráva, stravování



režim dne respektuje potřeby dětí – zejména individuální potřebu aktivity, odpočinku
nebo spánku
dítě se stravuje formou přesnídávky, oběda a svačiny, a to v souvislosti s délkou
dohodnutého pobytu v mateřské škole

3.5.4 Psychosociální podmínky







vytváříme podmínky pro adaptaci dítěte v souladu s jeho individuálními potřebami
dítě má možnost používat specifické osobní pomůcky pro zajištění pocitu bezpečí a
jistoty
je zajištěn pravidelný denní režim (dostatek času na realizaci činností, případná úprava
času stravování), více individuální péče
vzdělávací činnosti jsou realizovány v menších skupinách či individuálně, podle potřeb
a volby dětí
jsou stanovena srozumitelná a jednoduchá pravidla a řád, určující mantinely jednání
dítěte
uplatňujeme k dítěti laskavě důsledný přístup, dítě pozitivně přijímáme
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aktivně podněcujeme pozitivní vztahy, které vedou k oboustranné důvěře a spolupráci
s rodinou
Co je třeba upravit, zlepšit, vytvořit:
zajistit dětem dostatek klidu (prostor k odpočinku) během dne

3.5.5 Personální podmínky




jsou optimálně využity maximální možné výše úvazků pedagogických pracovníků
rozpis přímé pedagogické činnosti učitelů je stanoven tak, aby bylo možné jejich co
největší souběžné působení v rámci třídy v organizačně náročnějších částech dne
mateřská škola je personálně posílena o školního asistenta

3.5.6 Organizace vzdělávání



z hlediska organizačního chodu umožňujeme dětem individuálně přizpůsobený
adaptační režim, dostatek času na veškeré aktivity včetně převlékání a stravování
Co je třeba upravit, zlepšit, vytvořit:
při organizaci vzdělávání a plánování činností v jednotlivých třídách více vycházet z
potřeb a zájmů dětí, dbát na to, aby organizace vzdělávání i činnosti vyhovovaly
individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí

3.5.7 Bezpečnostní podmínky
 při pobytu na zahradě MŠ je zajištěno využívání pouze odpovídajícího zahradního








vybavení školy (průlezky, skluzavky a další prvky) vzhledem k věku dětí
podle § 5 odst. 2 vyhlášky o předškolním vzdělávání ředitel mateřské školy stanoví
počet učitelů tak, aby na jednoho připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd, nebo 12 dětí
ve třídě, kde jsou zařazeny děti mladší tří let (případně děti s přiznanými podpůrnými
opatřeními)
ustanovení § 5 odst. 3 vyhlášky o předškolním vzdělávání umožňuje výjimečné zvýšení
počtu dětí (a to z 20 na 28 nebo z 12 na 23); při zvýšení počtu dětí podle odstavce 3
nebo při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu
dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí ředitel mateřské školy k zajištění
bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou
zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním
vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy
na děti mladší tří let je pohlíženo jako na osoby se sníženou schopností pohybu
a orientace, a to vzhledem ke stavebním podmínkám pro školy nebo v souvislosti
s evakuací osob z prostor škol
pokud jsou v mateřské škole umisťovány děti od 2 let věku, jedná se vždy o činnost se
zvýšeným požárním nebezpečím.
v souvislosti s prevencí požárně bezpečnostních rizik provádíme preventivně
výchovnou činnost zaměstnanců školy (DVPP)

3.5.8 Obsah vzdělávání
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při vzdělávání zohledňujeme specifika související s úrovní motoriky, jazykového,
psychického vývoje dítěte, bereme v úvahu jiné tempo rozvoje prosociálních vztahů
mezi dětmi
podporujeme touhu po poznání, experimentování a objevování
plánování a realizace konkrétních vzdělávacích činností je přizpůsobeno možnostem a
schopnostem dětí
v rámci vzdělávání využíváme nápodobu, situační učení, pravidelné rituály; činnosti
často opakujeme
největší prostor ponecháváme volné hře a pohybovým aktivitám
děti udrží pozornost jen krátkou dobu, proto činnosti průběžně střídáme

3.5.9 Spolupráce se zákonnými zástupci dětí



spolupráce se zákonnými zástupci dětí je pro nás naprosto nezbytná, spolupráce
funguje na základě partnerství (podrobněji v kapitole 3.2.10 Partnerské vztahy
s rodiči)
zaměstnanci školy chrání soukromí rodiny, zachovávají diskrétnost v jejích svěřených
vnitřních záležitostech

3.5.10 Spolupráce s ostatními organizacemi



4

v případě potřeby bude navázána spolupráce s odborníky ze školských poradenských
zařízení
Co je třeba upravit, zlepšit, vytvořit:
pokusit se navázat spolupráci s organizacemi poskytujícími doplňkové kulturní a
vzdělávací aktivity pro děti dětí od 2 do 3 let

ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ (organizační uspořádání školy)

V souladu s aktuálním zněním zákona č. 561/2004 Sb. organizujeme předškolní vzdělávání
pro děti ve věku zpravidla od 3 do 7 let, nejdříve však pro děti od 2 let.
Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku,
do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. Povinné
předškolní vzdělávání je bezplatné.

4.1 Počet tříd, bližší charakteristika tříd
V mateřské škole je 6 tříd (5 tříd běžných, 1 třída logopedická).
V budově Jihomoravské nám. 4 se nacházejí v prvním poschodí 2 běžné třídy (třída č. 1 –
Včelky a třída č. 2 – Broučci), každá s kapacitou 28 dětí. V přízemí jsou 2 běžné třídy, třída
č. 3 – Zajíčci s kapacitou 28 dětí a třída č. 5 – Berušky pro 24 dětí. Je zde také 1 třída
logopedická (třída č. 4 – Žabky) s kapacitou 11 dětí.
V budově ZŠ Jihomoravské nám. 2 se nachází naše odloučené pracoviště – třída č. 6 –
Motýlci s kapacitou 25 dětí.
V jednotlivých třídách je počet dětí stanoven s přihlédnutím k aktuálním podmínkám
v souladu s platnými právními předpisy. Děti jednotlivých tříd přicházejí mezi sebou
do styku zejména při pobytu na školní zahradě a při akcích školy, navzájem se tak poznávají.
Ve třídách jsou uplatňovány takové metody a formy práce, které odpovídají potřebám
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a věkovým zvláštnostem předškolních dětí. Metody a formy vzdělávání jsou blíže popsány
v kapitole 5.3.
Režim dne ve třídách je stanoven rámcově, přizpůsobuje se momentálním situacím
a potřebám dětí. Vytyčuje pevné body, kterými vytváří rituály – denní momenty, které se
opakují. Režim dne je ve všech třídách MŠ obdobný. Každá třída jej přizpůsobuje
individuálním potřebám dětí.

Třída č. 4 – Žabky (logopedická třída)
Logopedická třída MŠ je zřízena v souladu s § 16 odst. 9 školského zákona. Jsou v ní
vzdělávány děti se speciálními vzdělávacími potřebami (závažnými vadami řeči).
Školní vzdělávací program je závazný i pro děti z logopedické třídy. Obsah vzdělávacího
programu je rozšířen o intenzivní individuální a skupinovou logopedickou péči. Logopedická
péče prostupuje veškerou činnost ve třídě v souladu s plněním úkolů Rámcového
vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Naší snahou je podněcovat děti
ke spontánní řeči, podporovat mluvní apetit, rozvíjet slovní zásobu, smyslové vnímání,
myšlení, představivost a fantazii, rytmické cítění, motoriku (zejména grafomotoriku a
oromotoriku). Zvýšenou pozornost věnujeme rozvoji sluchového vnímání (diferenciace,
analýza a syntéza). Cílem je v maximální možné míře rozvinout všechny jazykové roviny
řeči. V logopedické třídě se o děti starají dvě vysokoškolsky vzdělané učitelky – logopedky.
Práci s dětmi prostupuje hra – využívají se hračky, obrázky a speciální PC programy.
Pro každé dítě je vytvořen plán vzdělávání.
4.2 Pravidla zařazování dětí do jednotlivých tříd
Děti jsou zařazeny do heterogonních tříd tak, aby byly v každé třídě rovnoměrně obsaženy
všechny věkové skupiny dětí. Pokud to situace MŠ umožňuje, vycházíme rodičům vstříc při
výběru třídy pro jejich dítě. Pokud má dítě v MŠ sourozence, zařadíme jej do třídy
k sourozenci, popř. dle přání rodičů do jiné třídy.
Do logopedické třídy jsou děti zařazovány na základě doporučení školského poradenského
zařízení a žádosti rodičů o zařazení dítěte do logopedické třídy mateřské školy.

4.3 Výčet činností, při kterých je zajištěno souběžné působení dvou učitelů v
každé třídě







spontánní, řízené a pohybové činnosti
sebeobslužné činnosti
pobyt venku
stolování – oběd
příprava na odpočinek
výlety

4.4 Kritéria pro přijímání dětí do MŠ
Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná v období od 2. května do 16. května. Termín a
místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy po dohodě se zřizovatelem a zveřejní je
na webových stránkách a nástěnkách v MŠ. Na základě doporučení Speciálně
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pedagogického centra nebo Pedagogicko-psychologické poradny jsou přijímány i děti se
speciálními vzdělávacími potřebami.
Kritéria pro přijímání dětí do MŠ jsou pro brněnské mateřské školy jednotná a rodiče
se s nimi mohou seznámit na nástěnkách v MŠ a na webových stránkách
https://zapisdoms.brno.cz/.

4.5 Individuální vzdělávání
Individuální vzdělávání dětí je možnou alternativou plnění povinného předškolního
vzdělávání v mateřské škole.
Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě
v odůvodněných případech vybrat individuální vzdělání. Pokud má být dítě vzděláváno
individuálně převážnou část školního roku, je povinností zákonného zástupce dítěte učinit
oznámení nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku. Povinnost individuálního
předškolního vzdělávání lze plnit i v průběhu školního roku, nejdříve však ode dne, kdy bylo
oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo
dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.
Obsah oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte:
 jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte,
v případě cizince místo pobytu dítěte
 uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno
 důvody pro individuální vzdělávání dítěte
Zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno jsou doporučeny oblasti, v
nichž má být dítě vzděláváno (oblasti vychází z rámcového vzdělávacího programu pro
předškolní vzdělávání). Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v
jednotlivých oblastech a doporučí zákonnému zástupci další postup vzdělávání. Způsob a
termíny ověření, včetně náhradních termínů, jsou stanoveny ve školním řádu. Povinností
zákonného zástupce dítěte je zajistit účast dítěte u ověření.
Individuální vzdělávání dítěte může být ukončeno, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil
účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu. Odvolání proti rozhodnutí ředitele
mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání nemá odkladný účinek. Pokud je
individuální vzdělávání dítěte ukončeno, nelze dítě znovu individuálně vzdělávat.
Vzniknou-li při individuálním vzděláváním výdaje, hradí je zákonný zástupce dítěte. Výjimku
tvoří speciální kompenzační pomůcky podle § 16 odst. 2 písm. d) a výdaje na činnost
mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

5

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

5.1 Filozofie vzdělávacího programu a integrující principy
Školní vzdělávací program je vypracován na období tří let. Vychází z modelového programu
Kurikulum podpory zdraví v MŠ a je v souladu s RVP PV. Stojí na dvou integrujících
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principech a dvanácti zásadách Kurikula podpory zdraví v MŠ. Východiskem je respekt
k přirozeným lidským potřebám jednotlivce a rozvíjení komunikace a spolupráce. Filozofií
naší MŠ je holisticko – interakční pojetí zdraví.
Snažíme se docílit, aby z MŠ odcházely děti, které jsou schopny řešit různé životní situace v
rámci svých věkových možností, aby měly přehled o dění kolem sebe a byly ochotné
pomáhat druhým, tedy ve všech směrech „Zdravá osobnost“ (oblast biologická,
psychologická, interpersonální, sociálně kulturní i environmentální).
Programem podpory zdraví, se prolínají dva základní, vzájemně se doplňující (integrující)
principy:
1. Respekt k přirozeným lidským potřebám
Přirozené lidské potřeby jsou všudypřítomné a pro pocit pohody a zdraví je
nezbytné dbát, aby byly vytvořeny podmínky pro jejich komplexní uspokojování.
K vyhodnocování míry uspokojování potřeb dětí v MŠ používáme model hierarchie
potřeb dle A. Maslowa.
2. Rozvíjení komunikace a spolupráce
Naplňování tohoto principu se projevuje v přátelských vztazích mezi dětmi
navzájem, mezi dětmi a dospělými. V každodenním soužití dětí a dospělých a
dětí mezi sebou navzájem podporujeme základní jazykový vývoj, schopnosti
komunikace a spolupráce.

5.2 Dlouhodobé záměry rozvoje
Naší snahou je, aby dítě odcházející z MŠ bylo maximálně rozvinuto, v rámci svých možností,
po stránce tělesné, psychické, sociální a duchovní a mohlo tak prožít plnohodnotný a
smysluplný život ve zdraví a na demokratických principech. Snažíme se rovněž o to, aby si
dítě postupně získávalo předpoklady pro celoživotní vzdělávání.
Na základě zjištění, která vyplynula z autoevaluace MŠ, byly stanoveny následující záměry
rozvoje:
 v oblasti podmínek:
o snažit se získávat zástupce zřizovatele k účasti na akcích MŠ
o spolupracovat v rámci projektů podpory zdraví s různými subjekty
o číst dětem místní pověsti
o jezdit s dětmi na výlety do blízkého okolí
o podílet se na zvelebování blízkého okolí




v oblasti procesů:
o volit aktivity a metody tak, aby byly prostředkem k naplnění cílů s ohledem
na schopnosti a dovednosti cílové skupiny dětí
o ponechat dětem dostatečnou volnost při činnostech
o snažit se neustále zlepšovat materiální a prostorové podmínky tak, aby bylo
umožněno rozšíření výběru metod a aktivit pro práci s dětmi
o zaměřit se na práci s dětmi cizinců – poskytnout dětem a jejich rodičům
obrázkový slovník; snažit se zadávat instrukce pomocí obrázků
v oblasti výsledků:
o zaměřit se zejména na činnosti, které budou rozvíjet a posilovat vhodné
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chování, respektování a dodržování dohodnutých pravidel soužití
posilovat otevřenost v projevech dětí se zřetelem ke společensky přijatelné
formě
vést děti k obhajování svého názoru adekvátní formou
věnovat pozornost tomu, aby děti dokázaly odmítnout nevhodný pokyn, nebály
se přiznat chybu, neprosazovaly se na úkor druhého, dovedly ustoupit a slevit
ze svých požadavků
podporovat samostatnost a rozhodnost – cílem bude, aby dítě dokázalo
posoudit, co zvládne vyřešit samo a s čím je třeba se obrátit na dospělého
více hrát divadlo a námětové hry (na školku, na školu …)
cíleně rozvíjet komunikační dovednosti dětí – zaměřit se na hlasovou hygienu,
podporovat správnou výslovnost, vyjadřování v rozvitých větách, souvislé
vyprávění, rozvoj slovní zásoby, vyprávění pohádek a příběhů, dějovou
posloupnost, přednes říkanek a básniček; u dětí cizinců podporovat všemi
možnými prostředky porozumění českému jazyku
rozvíjet jemnou motoriku a grafomotoriku (správné držení tužky, nápodoba
tvarů, vázání kliček…)
dbát na osvojení dovedností, které předcházejí čtení a psaní; podporovat
rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka

v oblasti práce s rodiči
o informovat rodiče o písemných záznamech o pokrocích a rozvoji jejich dítěte,
do nichž mohou nahlížet a radit se nad nimi s učitelkou
o informovat o odborných pracovištích, která mohou poskytnout podporu
při vzdělávacích nebo výchovných obtížích dítěte
o informovat rodiče, že pokud jejich dítě při odpoledním odpočinku neusne,
může po půl hodině z lůžka vstát
o informovat rodiče, že mají možnost po domluvě s paní učitelkou pobývat
s dítětem ve třídě

5.3 Metody a formy vzdělávání, které jsou ve škole uplatňovány
Ve výchovně vzdělávacím procesu budeme využívat takové metody a formy práce, které
odpovídají potřebám a věkovým zvláštnostem předškolních dětí. Jedná se zejména o:
 Prožitkové učení – vychází z činností, her a situací založených na emočních zážitcích
dítěte, na touze dítěte poznávat něco nového. Podporuje dětskou zvídavost a potřebu
objevovat.
 Kooperativní učení – využíváme např. při pohybových a konstruktivních činnostech, kdy
děti spolu komunikují a musí řešit náhodně vzniklé situace. K vyřešení problému děti
dospějí jedině spoluprací nikoliv soutěžením.
 Situační učení – učení dětí založené na vytváření situací učitelkou.
 Dramatická výchova – děti získávají tvořivým způsobem zkušenosti, znalosti
a dovedností na základě vlastního prožitku a činnosti při hře.
 Vyvážené spontánní a řízené aktivity – např. pohybové hry, zpěv písní, tvůrčí a objevné
činnosti.
 Individuální práce – kontakt jednoho učitele s jedním žákem; využíváme
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např. při diagnostické práci s dítětem, grafomotorice, ranních rozhovorech.
Individualizovaná výuka – respektujeme individuální odlišnosti jednotlivých dětí, jejich
dispozice, zájmy a potřeby, duševní a fyzický stav.
Komunitní kruh - slouží k rozvíjení kladných vztahů a rozvíjení základů osobnosti dítěte.
Uplatňujeme pravidlo umět naslouchat druhému.
Diskusní kruh

5.4 Zajištění průběhu vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
Dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami je dítě, které potřebuje poskytnutí
podpůrných opatření, která se člení do pěti stupňů. Podpůrná opatření prvního stupně
uplatňuje MŠ i bez doporučení školského poradenského zařízení na základně plánu
pedagogické podpory (dále jen PLPP). Podpůrná opatření druhého až pátého stupně
uplatňuje
MŠ
pouze
s doporučením
školského
poradenského
zařízení.
Vzdělání dětí s přiznanými podpůrnými vzdělávacími opatřeními je nastaveno tak,
aby vyhovovalo dětem, jejich potřebám a možnostem, umožňovalo tedy rozvoj každého
dítěte ve prospěch dosažení jeho osobního maxima. Při plánování vzdělávání a jeho realizaci
bereme v úvahu, že se děti v individuálních vzdělávacích potřebách a možnostech liší. Při
vzdělávání dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami zahrne učitel v naší MŠ do svých
vzdělávacích strategií podpůrná opatření. Školní vzdělávací program je podkladem pro
zpracování PLPP pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními prvního stupně. Pro děti
s přiznanými podpůrnými opatřeními od druhého stupně je podkladem pro tvorbu
individuálního vzdělávacího plánu (dále IVP). PLPP zpracovává MŠ samostatně, IVP na
základě doporučení školského poradenského zařízení.




pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení PLPP
PLPP sestavují učitelky, případně ve spolupráci s pracovníky školního poradenského
zařízení. PLPP má písemnou podobu. Před jeho zpracováním se stanovují cíle vhodných
úprav v metodách práce s dítětem, způsobech kontroly osvojení znalostí a dovedností
apod. Za konečnou podobu odpovídá zástupkyně ředitelky. Dále stanoví termín
přípravy PLPP a organizuje společné schůzky s rodiči, pedagogy, vedením školy i
dítětem samotným. Konečné schválení PLPP je plně v kompetenci ředitelky školy.
Třídní učitelka odpovídá za seznámení zákonných zástupců dítěte s konečnou podobou
PLPP. Vyhodnocení naplnění cílů PLPP proběhne po třech měsících jeho realizace na
společné schůzce učitelek, zástupkyně ředitelky. Konečné rozhodnutí o dalším postupu
je v kompetenci zástupkyně ředitelky.
pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení IVP
IVP sestavují učitelky, případně za pomoci dalších pracovníků školního poradenského
zařízení. Podmínkou zpracování IVP je doporučení školského poradenského zařízení a
žádost zákonného zástupce žáka. IVP má písemnou podobu. Před jeho zpracováním
probíhají rozhovory s cílem stanovení vhodných úprav v metodách práce s žákem,
způsobech kontroly osvojení znalostí a dovedností, apod. Zástupkyně ředitelky plní
koordinační a kontrolní funkci a odpovídá za konečnou podobu IVP. Zástupkyně dále
stanoví termín přípravy IVP a organizuje společné schůzky s rodiči, pedagogy, vedením
školy i dítětem samotným. Konečné schválení IVP je plně v kompetenci ředitele školy.
Zástupkyně ředitelky odpovídá za závěrečné projednání IVP se zákonným zástupcem a
za získání jeho informovaného souhlasu. Vyhodnocení plnění IVP proběhne po dohodě
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s příslušným pracovníkem školského poradenského zařízení nejméně jednou ročně. Za
vyhodnocení plnění IVP odpovídá zástupkyně ředitelky.
Výše uvedené zajištění průběhu vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
včetně pravidel a průběhu tvorby, realizace a vyhodnocení PLPP a IVP platí i pro děti
v logopedické třídě.

5.5 Zajištění průběhu vzdělávání dětí nadaných
Každé dítě je pro nás individuální osobností, snažíme se poznat jeho potřeby, všímáme si
jeho rozvoje, sledujme jeho vzdělávací pokroky. Při vzdělávání dětí se snažíme vytvářet
podmínky, které stimulují vzdělávací potenciál všech dětí v různých oblastech s ohledem na
jejich individuální možnosti. To platí i pro vzdělávání dětí nadaných.
Dítě, které vykazuje známky nadání, vzděláváme takovým způsobem, aby byl stimulován
rozvoj jeho potenciálu včetně různých druhů nadání. Klademe důraz na to, aby se tato nadání
mohla v MŠ projevit, uplatnit a dále rozvíjet.
Nadané děti potřebují podporu ve vzdělávání z důvodu svého nadání, jedná se o vzdělávání
dětí s přiznanými podpůrnými vzdělávacími opatřeními. Podpůrná opatření pro nadané děti
se člení do čtyř stupňů. Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje MŠ i bez doporučení
školského poradenského zařízení na základně plánu pedagogické podpory (dále jen PLPP).
Podpůrná opatření druhého až čtvrtého stupně uplatňuje MŠ pouze s doporučením
školského poradenského zařízení.
Při vzdělávání dětí nadaných zahrne učitel v naší MŠ do svých vzdělávacích strategií
podpůrná opatření. Školní vzdělávací program je podkladem pro zpracování PLPP pro děti
s přiznanými podpůrnými opatřeními prvního stupně, pro děti s přiznanými podpůrnými
opatřeními od druhého stupně je podkladem pro tvorbu IVP. PLPP zpracovává MŠ
samostatně, IVP na základě doporučení školského poradenského zařízení.




pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení PLPP
PLPP sestavují učitelky, případně ve spolupráci s pracovníky školního poradenského
zařízení. PLPP má písemnou podobu. Před jeho zpracováním se stanovují cíle vhodných
úprav v metodách práce s dítětem, způsobech kontroly osvojení znalostí a dovedností
apod. Za konečnou podobu odpovídá zástupkyně ředitelky. Dále stanoví termín
přípravy PLPP a organizuje společné schůzky s rodiči, pedagogy, vedením školy i
dítětem samotným. Konečné schválení PLPP je plně v kompetenci ředitelky školy.
Třídní učitelka odpovídá za seznámení zákonných zástupců dítěte s konečnou podobou
PLPP. Vyhodnocení naplnění cílů PLPP proběhne po třech měsících jeho realizace na
společné schůzce učitelek, zástupkyně ředitelky. Konečné rozhodnutí o dalším postupu
je v kompetenci zástupkyně ředitelky.
pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení IVP:
IVP sestavují učitelky, případně za pomoci dalších pracovníků školního poradenského
zařízení. Podmínkou zpracování IVP je doporučení školského poradenského zařízení a
žádost zákonného zástupce žáka. IVP má písemnou podobu. Před jeho zpracováním
probíhají rozhovory s cílem stanovení vhodných úprav v metodách práce s žákem,
způsobech kontroly osvojení znalostí a dovedností, apod. Zástupkyně ředitelky plní
koordinační a kontrolní funkci a odpovídá za konečnou podobu IVP. Zástupkyně dále
stanoví termín přípravy IVP a organizuje společné schůzky s rodiči, pedagogy, vedením
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školy i dítětem samotným. Konečné schválení IVP je plně v kompetenci ředitele školy.
Zástupkyně ředitelky odpovídá za závěrečné projednání IVP se zákonným zástupcem a
za získání jeho informovaného souhlasu. Vyhodnocení plnění IVP proběhne po
dohodě s příslušným pracovníkem školského poradenského zařízení nejméně jednou
ročně. Za vyhodnocení plnění IVP odpovídá zástupkyně ředitelky.

5.6 Zajištění průběhu vzdělávání dětí od dvou do tří let
Vzdělávání dětí od dvou do tří let má svá, věkově daná, specifika. Vstup dítěte do mateřské
školy představuje pro dítě i jeho nejbližší velkou změnu. Snažíme o to, aby se dítě v mateřské
škole adaptovalo co nejúspěšněji. V rámci adaptačního režimu stráví děti první tři dny
v mateřské škole spolu s rodiči. Čtvrtý a pátý den jsou rodiče ve třídě přítomni cca půl hodiny.
Následující adaptační týden jsou děti ve třídě již bez rodičů, pobyt dítěte v mateřské škole se
postupně prodlužuje. Od třetího týdne zkoušejí děti v mateřské škole spát. Uvedené
skutečnosti se řídí individuálními potřebami dětí a domluvou pedagogů s rodiči. V průběhu
vzdělávání je dítěti umožněno používání specifických pomůcek pro zajištění pocitu bezpečí a
jistoty, vzdělávací činnosti jsou realizovány individuálně nebo v menších skupinách podle
potřeby a volby dětí. Učitelka uplatňuje k dítěti laskavě důsledný přístup. Nezastupitelná je
úzká spolupráce s rodiči.

5.7 Průběh adaptace dětí starších tří let v mateřské škole
První den v mateřské škole stráví děti spolu s rodiči. Druhý den jsou rodiče přítomni ve třídě
cca půl hodiny. Třetí den jsou děti ve třídě bez rodičů a další dny se pobyt v mateřské škole
postupně prodlužuje. Uvedené skutečnosti se řídí individuálními potřebami dětí a domluvou
pedagogů s rodiči.

5.8 Příprava předškoláků a dětí s odkladem školní docházky na vstup do
základní školy
Příprava na školu je důležitá jak ze strany mateřské školy, tak i rodiny. Vstup do základní
školy znamená pro dítě i jeho rodinu velkou životní změnu. Při přípravě dětí na školu je
preferována individuální a skupinová práce. Dítě se učí cíleně pracovat, soustředit se a plnit
zadané požadavky. Naší snahou je, aby si dítě prostřednictvím hry v rámci prožitkového,
situačního, popř. činnostního učení osvojilo návyky a dovednosti, které předcházejí čtení,
psaní a počítání. Z hlediska rozvoje osobnosti se příprava na školu zaměřuje na kvalitní
socializaci a kultivaci dětí před vstupem do školy a na dosažení kompetencí, stanovených
Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Veškerý rozvoj dítěte je
zdokumentován
v
jeho portfoliu.
S dětmi s odkladem školní docházky pracujeme metodou Brigitte Sindelárové, která je
založená na detailním postihnutí úrovně percepčních a kognitivních funkcí a jejich dalším
rozvoji.

5.9 Prevence sociálně patologických jevů u dětí
Prevence sociálně patologických jevů u dětí v naší mateřské škole vychází z Metodického
pokynu k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a
školských zařízeních MŠMT ČR pod č.j.: 20 006/2007 ze dne 16. 10. 2007, Rámcového
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vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a z Kurikula podpory zdraví.
Naší snahou je vychovat děti schopné uplatnit se v kolektivu. Zároveň po nich vyžadujeme
zodpovědnost za své jednání. Při realizaci primární prevence se zaměřujeme na eliminaci
výskytu
rizikových
forem
chování.
Učitelky taktně zapojují méně aktivní děti do her, posilují jejich osobnost. Umožňují všem
zažít úspěch, poukazují na to, co které dítě umí. Vytváří pozitivní atmosféru ve třídách, budují
pozitivní vztahy mezi dětmi, zprostředkovávají dětem pozitivní hodnotový systém, odmítají
násilí.
Na prevenci sociálně patologických jevů se podílejí všichni zaměstnanci mateřské školy.
Co je pro nás důležité:












monitoring vztahů ve třídách
pravidelné komunitní a diskusní kruhy v jednotlivých třídách
vytváření kamarádského a zdravého prostředí mezi dětmi
odhalování rizikových forem chování
rozvoj sociálních kompetencí
rozpoznávání nesprávného způsobu chování
spolupráce školy s rodiči
poradenská činnost učitelek směrem k rodičům formou konzultačních hodin
Co je třeba upravit, zlepšit, vytvořit:
učitelky budou nabízet alternativní řešení násilných konfliktů – v klidném koutku si děti
sednou proti sobě a svůj problém si vyříkají pod mediací učitelky; ideálně dovedou děti
k usmíření
učitelky si budou budovat pozitivní vztahy se všemi dětmi, připravovat kooperativní hry
a společné aktivity; v programu nebude chybět zážitková pedagogika

Pokud by se objevil náznak sociálně patologických jevů, adekvátně na daný stav zareagujeme
zvýšeným monitoringem vztahů ve třídě, upevňováním vztahů ve třídě, okamžitou
komunikací s rodiči. Využijeme toho, že při ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2 působí školní
poradenské pracoviště s metodičkou (pro rizikové chováním a prevenci rizikového chování).
Na její doporučení v případě potřeby řešení dané situace vyhledáme a kontaktujeme
vhodnou organizaci a požádáme ji o spolupráci. Třídní učitelky pak budou dle potřeby v
kontaktu s rodiči dětí, pedagogicko-psychologickou poradnou, OSPOD (Oddělení sociálně
právní ochrany dětí), Policií ČR aj.
Očekávané výstupy (co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže) dle Rámcového
vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání:




rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí; chovat se tak, aby v situacích pro dítě
běžných a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých
mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v
případě potřeby hledat pomoc
mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví a významu aktivního pohybu a zdravé
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výživy.
 vyjadřovat souhlas i nesouhlas, říci ,,ne“ v situacích, které to vyžadují (v ohrožujících,
nebezpečných či neznámých situacích), odmítnout se podílet na nedovolených či
zakázaných činnostech
 být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i věcem
 odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná
 dodržovat dohodnutá pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma,
v mateřské škole, na veřejnosti
 bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování apod.
 chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými jedinci,
v případě potřeby požádat druhého o pomoc (pro sebe i pro jiné dítě)
rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou
poškozovat, všímat si nepořádků, škod, upozornit na ně

6

VZDĚLÁVACÍ OBSAH (formální kurikulum)

Obsah vzdělávání je uspořádán do pěti oblastí, které se všechny současně a v různých
kombinacích promítají do běžného života školy a představují propojený celek očekávaných
výstupů – kompetencí.
Přehled oblastí a podoblastí podpory zdraví v MŠ:
1. Oblast biologická
 Lidské tělo a aktivní pohyb
 Sebeobsluha
 Zdravá výživa
 Bezpečnost a ochrana zdraví
2. Oblast psychologická
 Poznávání
 Prožívání
 Sebepojetí
3. Oblast interpersonální
 Respekt a tolerance
 Komunikace
 Spolupráce
4. Oblast sociálně kulturní
 Rodina a domov
 Škola mateřská a základní
 Obec a země
5. Oblast environmentální
 Souvislosti
 Vývoj a změna
 Rozmanitost
 Ovlivňování člověkem
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V rámci utváření a posilování pohybových dovedností organizujeme pro děti Sportík, který
probíhá 1 x týdně v tělocvičně ZŠ a je určen všem dětem z mateřské školy.
Další možnosti rozvoje dětí nabízejí doplňkové aktivity, které jsou realizovány dle zájmu a
potřeb dětí:
 Angličtina
 Výtvarně-dramatické aktivity
 Předškoláček
 Flétnička
 Logopedická poradna
 Edukativně stimulační skupiny
 Judo
 Tanečky
 Škola v přírodě
 Lyžařský výcvik
Tradice naší MŠ


Vernisáž dětských kreseb s ochutnávkou pokrmů a nápojů



Podzimníčci – výstava výtvorů dětí z podzimních plodů



Dýňové odpoledne s ochutnávkou pokrmů a nápojů – rodiče s dětmi společně vyrábí
strašidýlka z dýní



Čert a Mikuláš v MŠ



Předvánoční posezení s rodiči



Vánoční dílničky pro rodiče s dětmi ve spolupráci se Spolkem rodičů a přátel školy
při MŠ Jihomoravské náměstí 4



Slatinské Vánoce – vystoupení dětí z MŠ na Slunečním dvoře



Den otevřených dveří v MŠ – cesta po stopách školkou pro nové děti s rodiči



Návštěva v 1. třídách naší ZŠ



Karneval ve spolupráci se školní družinou v tělocvičně ZŠ



Barevný týden s velikonočními dílnami pro rodiče



Rej čarodějnic na zahradě MŠ – akce pro rodiče s dětmi



Bezpečnostní akce pro děti ve spolupráci s policií



Preventivní program s místními hasiči



Preventivní program se zdravotníky



Tematické výlety



Oslava Dne dětí ve spolupráci se žákovským parlamentem a Spolkem rodičů a přátel
školy při MŠ Jihomoravské náměstí 4



Výlet MŠ



Škola v přírodě



Rozloučení a „pasování“ budoucích školáků
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Schůzky pro rodiče – návštěvy z PPP, SPC, ZŠ, ŠD

6.1 Tematický celek
Téma ŠVP: „SPOLEČNĚ SI HRAJEME, ŽIJEME A SMĚJEME SE“
Podtémata:
I.
Umím být sám sebou
II.
Táhneme za jeden provaz
III. Žijeme uprostřed stálých změn
IV. Já a příroda
V.
Ve zdravém těle zdravý duch

113

Podtémata:
I.
Podtéma „UMÍM BÝT SÁM SEBOU“ (Identita)
Obsah: Učíme se poznávat sami sebe, své prožívání, a připravovat se na věci budoucí.
Tematické části:
 Nejsem na všechno sám
CÍLOVÉ KOMPETENCE
o 3/2 Ví, že když řešení problémů přesahuje jeho síly, má se obrátit o pomoc
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na osobu ze svého nejbližšího okolí.
o 4/2 Dovede označit svoje potřeby (tělesné, psychické, sociální, etické)
a přizpůsobit jim své chování.
o 5/8 Dovede požádat o pomoc, když je v nouzi.
 Rostu a vyvíjím se
CÍLOVÉ KOMPETENCE
o 1/1 Má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích.
o 3/3 Rozvíjí své poznávací funkce a dovednosti.
 Když se chce, všechno jde
CÍLOVÉ KOMPETENCE
o 3/4 Umí se citově vyrovnat s novými situacemi v rámci běžného života dítěte
svého věku.
o 5/1 Poznáním sebe sama vytváří pravdivý obraz o sobě, o své identitě,
vlastnostech (temperament, sklonech a schopnostech).
 Umím to i bez pláče
CÍLOVÉ KOMPETENCE
o 4/6 Umí vyjádřit, co se mu líbí, co ne, vysvětlit proč.
o 5/2 Snaží se ovládat intenzitu emocí, které by škodily jemu nebo okolí.

Činnosti:
Komunitní kruh, diskusní kruh, seznámení se s prostory třídy, MŠ, zahrady, novými
kamarády a s učitelkami i s ostatními zaměstnanci MŠ, poznávání pravidel soužití v MŠ,
nácvik konkrétních dovedností (knoflíky, kličky, zipy, tkaničky…) na skutečných předmětech
i hračkách, používání jídelních příborů, papírových ubrousků, upevňování hygienických
návyků a sebeobsluhy – samostatné nalévání nápojů, polévky, samostatná obsluha
při svačinách a částečná obsluha při obědě, úklid po sobě použitého nádobí, vycházky, hry a
činnosti na školní zahradě, nácvik bezpečné chůze po chodníku, po silnici, činnosti
k procvičení hrubé a jemné motoriky, činnosti hudební, výtvarné, pracovní vytváření
piktogramů dohodnutých pravidel chování v MŠ, hry námětové, konstruktivní, pohybové,
psychomotorické, didaktické, paměťové, sluchové, hry zaměřené na rozvoj řeči,
dramatická cvičení (např. na jména, na uvědomování si sebe samého, vlastního těla),
dechová cvičení, autoportrét, hry se svým stínem, obkreslování postavy, otisky částí těla,
prohlížení se v zrcadle, měření těla; práce s obrázky a fotografiemi lidského těla, lidí různého
věku, pozorování lidí v různých stadiích života.
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II.
Podtéma: „TÁHNEME ZA JEDEN PROVAZ“ (Společenství)
Obsah: Učíme se vnímat a respektovat druhého člověka, řešit vzniklé situace a umět
komunikovat.
Tematické části:
 Jsme tu spolu
CÍLOVÉ KOMPETENCE
o 5/6 Komunikuje, dokáže se dohodnout i v případě problémové situace.
o 6/1 Má vytvořené základní návyky společenského chování.
o 6/2 Je ochotno vysvětlovat svůj názor i naslouchat druhým.
 Máme se rádi
CÍLOVÉ KOMPETENCE
o 6/5 Chová se vstřícně a nabízí pomoc tam, kde vidí, že je třeba.
o 6/7 Uvědomuje si, že svým chováním může spoluvytvářet prostředí pohody.
 Každý jsme jiný
CÍLOVÉ KOMPETENCE
o 1/7 Uvědomuje si, že lidé jsou různí a liší se podle řady znaků (pohlaví, věku,
jazyka, kultury, etnika, rasy, náboženství, sociálního zázemí, životní úrovně).
o 5/4 Chápe, že lidé mají různé pocity, emoce a city, dovede je rozpoznávat a
pojmenovat.
 Beru ohled na druhé
CÍLOVÉ KOMPETENCE
o 7/2 Prožívá vztah k lidem, sounáležitost s různými společenstvími.
o 7/5 U druhých respektuje a toleruje potřeby a individuálně odlišné způsoby
jejich uspokojování.
 Společně to dokážeme
CÍLOVÉ KOMPETENCE
o 6/3 Dovede se vyjádřit a domluvit s dětmi a s dospělými.
o 6/4 Je schopno elementární spolupráce ve dvojici, ve skupině dětí.
o 6/6 Chápe, že svým chováním a skutky nemá omezovat druhého, dbá
pravidel
soužití.

Činnosti:
Kooperativní hry, komunitní kruh, řešení modelových situací, diskuse ve skupině, básně,
písně, seznamování se s pravidly chování ve vztahu k druhému, pomoc dětem mladším,
oslavy narozenin kamarádů ve třídě, práce na školní zahradě – sběr kaštanů a úklid listí,
společné oslavy Mikuláše, Vánoc, Velikonoc, Dne matek, Dne dětí, ochutnávka cukroví
od maminek, divadelní představení, společné akce mateřské a základní školy – Slatinské
Vánoce, Vánoční jarmark, vánoční dílničky s rodiči ve spolupráci se Spolkem rodičů a přátel
školy při MŠ Jihomoravské náměstí 4, velikonoční dílničky, výroba dárečků, zdobení
vánočního stromečku, vánoční koledy, písně, lidové zvyky a tradice (Svatý Martin), pečení
a zdobení perníčků, prostírání stolu, tanec dle hudby, hry s velkými stavebnicemi,
konstruktivními stavebnicemi, práce s literárními texty, např. pohádky jiných národů,
116

porovnávání názvů věcí v různých řečech, prohlížení fotografií dětí z jejich cest, vyprávění
vlastních zážitků, využívání encyklopedií, seznámení s globusem, mapou, hry zaměřené
na rozvoj řeči, výtvarné, pohybové a hudební činnosti.
III. Podtéma: „ŽIJEME UPROSTŘED STÁLÝCH ZMĚN“(Aktivita – zodpovědnost)
Obsah: Učíme se poznávat svět kolem sebe a objevovat jeho zákonitosti, příčiny a
souvislosti.
Tematické části:
 Žijeme na Zeměkouli
CÍLOVÉ KOMPETENCE
o 2/2 Rozlišuje dobro a zlo a dovede obě etické kategorie vidět ve vztahu
ke zdraví.
o 3/5 K problémům přistupuje aktivně, organizuje své činnosti, nečeká, že
jeho problém bude řešit někdo jiný.
o 3/6 Řeší jednoduché problémy, má představu o tom, že většinu
problémů může řešit více způsoby.
 Všechno má svůj konec a začátek
CÍLOVÉ KOMPETENCE
o 4/4 V běžných životních situacích předvídá následky a přijímá konkrétní
důsledky svých činů, svého chování.
o 5/7 Má zvnitřněnou potřebu řádu, aktivně se podílí na tvorbě pravidel.
Přijatá pravidla se snaží plnit.
o 7/4 Uvědomuje si, že každý má nějaká práva a povinnosti.
 Radujme se, veselme se
CÍLOVÉ KOMPETENCE
o 3/7 Nemá obavy ze změny, přijímá ji jako běžnou součást života.
o 4/5 Dovede vyvinout úsilí, pokud chápe smysl své činnosti, vytrvá u ní,
dokončuje ji.
 Hlavu vzhůru
CÍLOVÉ KOMPETENCE
o 5/5 Dovede sdělovat události a příhody, které se mu staly.
o 5/9 Dovede zvládnout jednoduché zátěže a překážky.
Činnosti:
Nácvik chůze ve dvojicích, nácvik přecházení silnice, cvičení na nářadí, zdolávání překážek,
kooperativní hry, dramatická cvičení (např. na vytváření vzájemné důvěry, na rozvoj vztahů
ve dvojici a ve skupině…), řešení vzniklých konfliktů, povídání o oblasti lidské činnosti,
povolání rodičů, jaká povolání lidé vykonávají, námětové hry na různé profese, poznávání
povolání dle obrázků, vyřizování vzkazů, návštěva divadelního představení, improvizace
pohádek, práce s literárními texty, dovyprávění příběhu, komunitní kruh, diskusní kruh,
námětové hry motivované citovým zážitkem (poslech četby, divadelní představení),
výtvarné a pracovní činnosti, např. práce s přírodninami, hudební činnosti – hra na hudební
nástroje, rytmizace, taneční hry, zpěv, skládání skládanek, činnosti na rozvoj jemné
motoriky a grafomotoriky, pracovní listy s předškoláky, pojmenování barev, geometrických
117

tvarů, číselné a matematické pojmy, orientace v prostoru, v čase, návštěva prvních tříd
ZŠ, každodenní provádění pravidelně se opakujících úkonů hygieny, stolování
a sebeobsluhy, dodržování pitného režimu.
IV. Podtéma: „ JÁ A PŘÍRODA“ (Změny v přírodě)
Obsah: Učíme se mít zájem o dění kolem sebe a aktivně přistupovat k řešení problémů
Tematické části:
 Svět okolo mě
CÍLOVÉ KOMPETENCE
o 7/1 Chce poznávat své okolí, svět.
 Chraň mě, prosím
CÍLOVÉ KOMPETENCE
o 7/7 Prožívá vztah k přírodě, sounáležitost s přírodou neživou i živou.
o 7/8 Ochraňuje přírodu, cítí k ní odpovědnost a úmyslně ji nepoškozuje.
 Svět se mění a já s ním
CÍLOVÉ KOMPETENCE
o 1/5 Má zájem pochopit jevy kolem sebe v jejich souvislostech, dovede se
ptát.
 Vstávej, semínko, holala
CÍLOVÉ KOMPETENCE
o 3/1 Je zvídavé, má touhu poznávat.
o 7/6 Má zájem pochopit jev kolem sebe, ptá se.
 Dívám se a pomáhám
CÍLOVÉ KOMPETENCE
o 1/4 Rozlišuje lidské aktivity na ty, které mohou zdraví člověka, přírody
podporovat a ty, které mohou zdraví poškozovat.
o 7/3 Chová se vstřícně a je ochotné pomoci tam, kde je třeba, zvládá
jednoduché činnosti v péči o nejbližší prostředí a potřeby druhých.

Činnosti:
Výlety do přírody, návštěva chovné stanice, pěstitelské a chovatelské činnosti, poznávání
rostlin, stromů, rozlišování a střídání čtyř ročních období, pozorování změn v přírodě
(rostliny, zvířata, členění zvířátek podle toho, kde žijí, čím se zvířátka živí, jak krmíme
zvířátka v zimě v přírodě, určování ptáčků stěhovavých a stálých, společně se snažíme
o ochranu živé i neživé přírody, třídění odpadu, seznámení s naší vlastí, s jinými kontinenty,
pozornost věnujeme také dopravnímu tématu a bezpečnosti v silničním provozu, hudební,
dramatické, pohybové, výtvarné a pracovní činnosti, komunitní a diskusní kruh,
psychomotorické, sluchové a hmatové hry.
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V.

Podtéma: „VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH“ (Zdravý životní styl)
Obsah: Učíme děti pečovat o své zdraví i zdraví ostatních, pečovat o
tělesnou i duševní pohodu, vytvářet zdravé životní návyky.

Tematické části:
 Máme rádi vitamíny
CÍLOVÉ KOMPETENCE
o 1/3 Rozumí tomu, že způsob, jakým se člověk chová a žije, má vliv,
špatný nebo dobrý, na jeho zdraví.
o 2/6 Má vytvořenu představu o zdravé životosprávě.
o 5/3 Chápe, že tělesná aktivita, zdravá výživa, spánek a odpočinek přispívají
k dobré náladě a spokojenosti.
 Nejdřív mýdlo, potom jídlo
CÍLOVÉ KOMPETENCE
o 2/3 Chápe, že zdraví není samozřejmost a musí je chránit.
o 4/1 Má vytvořeny základní návyky sebeobsluhy a osobní hygieny.
 Pomáhat a chránit
CÍLOVÉ KOMPETENCE
o 2/5 Podporuje konkrétními činnostmi vlastní zdraví i zdraví ostatních,
přírody.
o 4/3 Odhaduje rizika ohrožující jeho zdraví a bezpečnost.
 Ve zdraví a bez nemoci
CÍLOVÉ KOMPETENCE
o 1/2 Vnímá, že člověk může mít potíže se zdravím tělesným, ale i
duševním a tyto potíže mohou spolu souviset.
o 2/1 Vnímá, že všechno na světě má vztah ke zdraví, buď ho podporuje, nebo
poškozuje.
 Nemáme rádi bacily
CÍLOVÉ KOMPETENCE
o 1/6 Má vytvořenou představu o pojmu závislost a o věcech, které ničí
zdraví a zkracují život člověka (cigarety, alkohol, drogy, hry na automatech).
o 2/4 Chápe, že když je člověk nemocen (krátkodobě, dlouhodobě, akutně,
chronicky) nemůže dělat řadu věcí, které dělá rád a které patří k jeho životu.

Činnosti:
Nácvik bezpečné chůze po chodníku, po silnici, přecházení silnice, nácvik chůze ve dvojicích
(úloha prvních a posledních), poučení o bezpečnosti ve třídě, v budově MŠ i mimo ni,
preventivní policejní a hasičský program v MŠ, řešení modelových situací (např. ztratil
jsem se, oslovil mě neznámý člověk na ulici), hledání odpovědi na otázky typu Co by se
stalo, kdyby…, tematické vycházky např. k ordinaci lékaře, k lékárně, apod., vyprávění
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zážitků ve spojitosti s nehodou, diskuse o pojmu závislost a o věcech, které ničí a
zkracují život, dodržování pravidel hygieny, diskuse o výživě (např. co doma vaříme),
rozlišování ovoce a zeleniny, hádanky o jídle, potravinách, které potraviny nám škodí,
které jsou zdravé, jaké vitamíny obsahují zdravé potraviny, hra – poznej podle vůně a
chutě potravinu, manipulace s potravinami – přelévání, vážení, přesypávání, námětové hry
na obchod, na kuchaře, pohybové hry, výtvarné a pracovní a hudební činnosti,
individuální práce s předškoláky – příprava do prvních tříd.

6.2 Pravidla pro tvorbu třídních vzdělávacích programů – třídních kurikul
Třídní kurikulum vychází ze:
 skupiny dětí, pro kterou je určeno
 soustavy integrovaných celků – bloků
 z evaluace
Způsob plánování
Tematické části jsou vytvářeny postupně. Při společném plánování vybíráme, ze kterého
podtématu budou realizovány a které kompetence v nich budou naplňovány. Vycházíme
z aktuálních událostí a jevů kolem nás a vzdělávacích potřeb dětí. Časové období
realizace tematických částí je odvozeno od náročnosti tématu, zpravidla trvá 4-5 týdnů. Vše
je zaznamenáno do jednotných archů. Učitelky se snaží vycházet při plánování z přání a
potřeb dětí. Jednotlivým tematickým částem se věnujeme a opakujeme je dle potřeby a
zájmu dětí.
Náplň třídního kurikula
 stručná charakteristika skupiny dětí, pro kterou je určeno – počet, věkové složení,
atd.
 východiska, cíle vycházející z minulých analýz a evaluace
 metody a formy vzdělávání
 soustava tematických celků zpracovaných v příslušných formulářích a jejich evaluace
 týdenní plány
 tradice školy
 plánované akce třídy / školy
 pravidla soužití ve třídě
 evaluace třídního kurikula se závěry pro další práci
Činnosti dětí
Všechny činnosti jsou plánovány tak, aby vytvářely možnosti realizace pro všechny
typy Inteligence dle Gardnera (jazykově-verbální, logicko-matematická, vizuálněprostorová, zvukově-hudební, tělesně-pohybová, společenská neboli interpersonální,
vnitřní neboli intrapersonální, přírodní). Jsou to zejména:


spontánní hra, kooperativní a námětová hra, experimentace, psychomotorická
cvičení, výlety, práce s encyklopediemi, práce s přírodními materiály, řízené
individuální a skupinové činnosti, třídění odpadů, komunitní kruh
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7

EVALUACE

Evaluace je neustálý systematický proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a
vzdělávacího procesu v MŠ, který slouží k zlepšení vzdělávacího procesu i podmínek
vzdělávání. Cílem je zkvalitnění práce v MŠ ve prospěch dětí.
Nový školní vzdělávací program vypracováváme 1x za období 3 let dle Rámcového
vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a Kurikula podpory zdraví v MŠ.
Evaluace i autoevaluace vychází z:
 pozorování dětí
 rozhovoru s rodiči
 dotazníku
 analýzy dokumentů
 analýza výsledků činností dětí
 hospitace
HODNOCENÍ PODMÍNEK VZDĚLÁVÁNÍ
 1 x ročně hodnotí učitelky písemně naplnění cílů, které jsme si stanovily pro celý
školní rok
 průběžná kontrolní činnost zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělávání
 minimálně 1x za období 3 let tabulky INDI, podílí se všichni zaměstnanci
HODNOCENÍ VZDĚLÁVACÍCH PROCESŮ
 denní sebehodnocení vlastní práce učitelek
 učitelky hodnotí tematické části, vždy po jejich ukončení
 1x ročně učitelky provádí písemně autoevaluaci
 průběžná hospitace zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělávání
HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ
 učitelky zakládají práce dětí do „Portfolia“ s označením data vzniku a případným
komentářem učitelky
 učitelky vedou průběžné záznamy o vývoji dětí
 3 x ročně diagnostikují děti, výsledky zhodnotí a seznámí s nimi rodiče
 učitelky vedou složky předškolních dětí s pracovními listy (příprava pro vstup do ZŠ),
minimálně 2 x ročně konzultují v rámci hovorových hodin s rodiči
 učitelky sledují úroveň školní zralosti u budoucích školáků, vyhodnocují ji a 1 x ročně
konzultují s rodiči, případně navrhnou odklad školní docházky
Mapujeme, v čem je dítě úspěšné a jakou oblast je potřeba podpořit, což nám slouží jako
podklad pro práci s konkrétním dítětem.
EVALUACE TŘÍDNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU
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Evaluaci provádí 1 x ročně společně učitelky dané třídy. Analýzou zjištěné nedostatky
vyplývající z evaluace třídního vzdělávacího programu jsou obsahem plánu práce na další
školní rok.
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