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Školní vzdělávací program byl vypracován kolektivem zaměstnanců MŠ v souladu s Rámcovým
vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, se zákonem č.561/2004 Sb.,o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání – Školský zákon v platném znění a
vyhláškou MŠMT č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění.

1. Identifikační údaje o mateřské škole
Název školy:

Mateřská škola Opava, 17. listopadu, příspěvková organizace

Adresa školy:

17. listopadu 6, 747 06 Opava

Telefon:

553 821 498

Ředitelka školy:

731 351 181

Email :

msvanickova@seznam.cz

Web stránky :

www.msopava.cz

IČ:

06 11 56 16

Název ŠVP:

Svět kolem nás

Zpracovala:

Lenka Drastíková

Ředitelka školy:

Lenka Drastíková

Zřizovatel:

Statutární město Opava, Horní náměstí 69, 742 62, Opava

Číslo jednací:
Platnost dokumentu:

4 roky
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2. Obecná charakteristika školy
Mateřská škola Opava, 17. listopadu, příspěvková organizace, 17. listopadu 994/6 747 06 Opava –
Kylešovice a další místo poskytovaného vzdělávání školských služeb – organizační útvar školy ( §
33odst.3 ZP): Vaníčkova 39, 747 06 Opava

Typ MŠ:

celodenní s pravidelným provozem

Kapacita školy:

295 dětí

Počet tříd:

11 tříd MŠ

Historie školy

Mateřská škola je od 1. 7. 2017 tvořena dvěma organizačními útvary
s názvem Mateřská škola Opava, 17. listopadu, příspěvková organizace s odloučeným pracovištěm:
MŠ Vaníčkova. Každý z útvarů má svá specifika a je svým zaměřením jedinečný. Mateřská škola je
místem, které svou odborností a moderními způsoby předškolního vzdělávání zajistí kvalitní výsledky
své práce. Erudovaní pedagogičtí pracovníci svým vstřícným přístupem, schopnostmi a dovednostmi
rozvíjí dětskou osobnost, poskytují metodickou pomoc a zvyšují povědomí o velmi náročné a
zodpovědné práci učitelek mateřských škol.
Stravování zajišťuje školní jídelna na Otické ulici.

MŠ 17. listopadu 6, Opava

Mateřská škola byla postavena a dána do provozu 31. 8. 1982. Škola je rozlehlá,
ve 4 budovách, které jsou vzájemně propojeny spojovací chodbou. Je zde umístěno
7 tříd poskytujících dětem kreativní a podnětné prostředí pro jejich čas zde prožitý.
V roce 2013/2014 proběhla rozsáhlá rekonstrukce MŠ – byly zatepleny všechny budovy, opraveny
střechy, vyměněny vstupní dveře a okna s venkovními žaluziemi, byly zrenovovány sociální zařízení,
vyměněny podlahové krytiny. Vybavení tříd se postupně obměňuje za nové, moderní, splňující všechny
současné hygienické předpisy. Třídy mají svůj vlastní vchod, šatnu, sociální zázemí a prostorné,
prosvětlené herny. U každé třídy je vlastní výdejna stravy. Ve třídách je umístěna čistička vzduchu s
ionizátorem a dětem je dána možnost využívat saunu. Pomůcky jsou každoročně obměňovány,
doplňovány a modernizovány. V roce 2013 byla v MŠ zřízená třída inspirující se metodami a principy
Marie Montessori.
Škola je obklopena přírodní členitou zahradou se vzrostlou zelení. Je vybavena herními prvky dřevěnými průlezkami, houpačkami, skluzavkami, amfiteátrem, rozhlednou a pískovišti s pergolami.
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MŠ Vaníčkova 39, Opava

Mateřská škola byla dána do provozu 10. 1.1983. V roce 2015 proběhla rozsáhlá rekonstrukce MŠ –
byly zatepleny všechny budovy, vyměněna okna s venkovními žaluziemi a vstupní dveře, opraveny
střechy, vyměněny podlahové krytiny ve všech třídách.
Jako celek je složena z 3 budov, které jsou vzájemně propojeny spojovacími chodbami, v nichž jsou
umístěny 4 třídy poskytující prostředí pro hry, navazování dětských přátelství a získávání vědomostí a
dovedností v první etapě vzdělávání. Třídy mají svůj vlastní vchod, šatnu, sociální zázemí a prostorné,
prosvětlené herny. U každé třídy je výdejna stravy. Škola disponuje výtvarnou dílnou a keramickou
pecí, což přispívá k rozvíjení netradičních výtvarných aktivit. Ve třídách jsou umístěny čističky vzduchu
s ionizátorem a dětem je dána možnost využívat infrasaunu. Nábytek je variabilní, dětem snadno
přístupný, splňující všechny současné hygienické předpisy. Je zde kladen důraz na environmentální
vzdělávání a sepětí s přírodou.
Na školu bezprostředně navazuje členitá a velmi rozsáhlá zahrada s herními prvky, klidovými zónami
pro odpočinek a relaxaci i k pohybovým aktivitám. Zahrada je dále využívána i na různé akce školy.

3. Podmínky vzdělávání
3.1 Věcné podmínky

Obě mateřské školy mají dostatečně velké, vkusně a esteticky zařízené prostory, které vyhovují
nejrůznějším činnostem dětí a napomáhají zdárné a klidné adaptaci na nové prostředí. Dětský
nábytek, tělocvičné nářadí, hygienické zařízení, hračky, didaktické pomůcky, vybavení pro edukaci i
odpočinek dětí, vše je přizpůsobeno antropometrickým požadavkům a počtů dětí ve věkově smíšených
třídách. Vše je průběžně doplňováno a obměňováno. Prostorové uspořádání vyhovuje skupinovým i
individuálním činnostem dětí. Vhodným doplněním jsou hrací kouty. Při výzdobě celé školy jsou
používány autentické výtvarné práce dětí a učitelek.
Na budovy MŠ bezprostředně navazuje zahrada. Je vybavena pískovišti, průlezkami, stoly, lavicemi.
Toto vybavení umožňuje dětem aktivity pohybové i aktivity klidové, rozvíjí představivost, fantazii,
povědomí o přírodě a dění kolem nás. Estetický vzhled nabádá k ochraně přírody a rozvíjí estetické
vnímání dětí. V zahradách jsou průběžně doplňovány herní prvky a je dbáno na bezpečnost nářadí a
náčiní. Velmi hezky působí dřeviny a vzrostlé stromy, které dotváří ráz zahrady. Děti se zde setkávají s
různými druhy přírodních materiálů – písek, hlína, voda, kůra stromů, klády, drobné oblázky k
experimentování. K budově MŠ patří sociální vybavení pro děti.
Zahrada MŠ 17. listopadu je zpřístupněna veřejnosti. Dospělým dává možnost klidně a pohodově
strávit chvíle se svými dětmi, těm dává možnost stmelovat a utužovat nejen dětská přátelství, ale také
rozvíjet tolerantní vztahy mezi generacemi a vzájemnou úctu.
Zaměstnanci mají k dispozici šatnu, sociální zařízení a kancelář s počítačem.
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3.2. Životospráva

Strava se dováží do mateřských škol ze ŠJ Otická. Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená
strava. Je zachovávaná vhodná skladba jídelníčku, jsou dodržovány technologie přípravy pokrmů a
nápojů. Dodržujeme pitný režim - děti mají k dispozici na přístupném místě ve třídě i na zahradě
dostatek sladkých a nesladkých tekutin. Mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány přibližně
tříhodinové intervaly. Zákonní zástupci dětí jsou na třídních schůzkách seznámeni s Provozním řádem
pro strávníky mateřské školy nebo do něj mohou nahlédnout v šatně, kde je na viditelném místě
vyvěšen.
Je dodržován pravidelní denní rytmus a řád, děti v předškolní třídě musí dodržovat docházku od 8- 12
hod, pro zbývající děti je docházka flexibilní – zákonným zástupcům je však doporučena doba
přivádění a odvádění s ohledem na podávání stravy a narušování denního rytmu dětí vzhledem ke
vzdělávání. Nutit děti k jídlu je nepřípustné.
Děti jsou každodenně dostatečně dlouho venku, program činností je přizpůsobován okamžité kvalitě
ovzduší. Během celého dne mají děti dostatek volného pohybu, zařazujeme motivované cvičení pro
radost z pohybu i zdraví, je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku.

3.3. Psychosociální podmínky

•
Všichni zaměstnanci školy vytváří dětem i sobě takové prostředí, aby se zde cítily spokojeně,
jistě a bezpečně.
•
Nově příchozí dítě má možnost se postupně adaptovat. Děti nacházejí potřebné zázemí, klid,
bezpečí, mají stejná práva, stejné možnosti i stejné povinnosti. Nikdo není znevýhodňován či
zvýhodňován.
•
Péče o děti je podporující, sympatizující, počítáme s aktivní spoluúčastí dítěte při všech
činnostech.
•
Postupně vyřazujeme nezdravou soutěživost dětí. Převažují pozitivní hodnocení, pochvaly,
podporujeme dítě nebát se, pracovat samostatně, důvěřovat si.
•
V dětech rozvíjíme citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou
pomoc a podporu.
•
Třída je pro děti kamarádským prostředím, s jasnými pravidly chování, kde se děti dovedou
navzájem naslouchat a respektovat se.
•
Pedagogové se dostatečně věnují vztahům ve třídě, nenásilně tyto vztahy ovlivňují
prosociálním směrem (prevence šikany a jiných patologických jevů u dětí).
•

Vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě předškolního dítěte, pedagogové se snaží

o nenásilnou komunikaci s dítětem, která je mu příjemná.
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3.4. Organizace chodu mateřské školy

Nástup dětí:
•
Dle potřeb zákonných zástupců, pozdější příchody (po 8.30) je třeba předem hlásit (z důvodu
podávání ranní svačiny). Předškolní děti nástup do třídy do 8 hodiny ranní.
•
Povinností zákonných zástupců je dovést dítě do třídy a osobně je předat pedagogickému
pracovníku školy.
•

Při vstupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim.

Spontánní činnosti:
•

Prolínají se s činnostmi didakticky zacílenými ve vyváženém poměru

a se zřetelem na osobnostně orientovaný model předškolního vzdělávání.
Didakticky zacílené činnosti:
•
Jsou využívány k naplňování cílů RVP (Rámcový vzdělávací program pro předškolní
vzdělávání), ŠVP (Školní vzdělávací program) a TVP (třídní vzdělávací program).
Pohybové aktivity:
•
Zdravotně zaměřené cvičení (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační) a
pohybové hry.
•

Pohybové chvilky, hudebně pohybové činnosti a prvky jógy, gymnastika.

•

Didakticky cílené pohybové činnosti.

•

Dostatečné zařazování pohybu při spontánních hrách a pobytu venku.

Pobyt venku:
•

Denně (dle počasí) v rozmezí 9:30 – 11.30 hodin, popř. odpoledne do odchodu dětí domů.

•

V letních měsících se činnosti přesouvají co nejvíce ven.

•

Pobyt venku se neuskutečňuje při silném mrazu, větru, dešti a při inverzích.

Prostory pro pobyt venku:
•

Školní zahrada, vycházky do okolí, turistické výlety, exkurze, návštěvy výstav a kulturní akce.

Údržba školní zahrady:
•
Údržba školní zahrady: 1x měsíčně nebo dle potřeby sekání trávníků, denně zakrývání
pískoviště, v létě propařování pískoviště, dle potřeby zavlažování trávníků i písku v pískovišti. (viz.
Provozní řád zahrady)
•
Pravidelně probíhají kontroly prostor zahrady, průlezek, aby byla zajištěna ochrana zdraví dětí
a prevence úrazů
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Způsob využití pobytu venku:
•
Spontánní i didakticky zacílené činnosti se zaměřením na získávání povědomí o okolním světě,
přírodě (viz. plán Environmentálního vzdělávání dětí).
•

Pohybové aktivity.

Odpočinek, spánek:
•
Vychází z individuálních potřeb dětí, po obědě odpočívají všechny děti při čtení nebo poslechu
pohádky, příběhu, poté děti s nižší potřebou spánku postupně vstávají a jsou jim nabídnuty náhradní
klidové aktivity (zájmové činnosti, klidné hry nebo činnosti edukační).
•

Lehátka denně připravují a uklízí provozní zaměstnankyně školy tak,

že nejprve proklepou a ustelou lůžkoviny a navrch složí dětem pyžama,
aby došlo k jejich provětrávání, poté lehátka a lůžkoviny uklidí na místo k tomu určené. Děti se aktivně
na úklidu lůžkovin podílejí.
Stravování:
•
Strava pro MŠ je připravována v Zařízení školního stravování (ZŠS) Opava, Otická 24, 746 01
Opava a dovážena do MŠ (www.skolnijidelny.cz).
•

Svačiny se podávají v době od 8.30 do 9.00 hodin, odpoledne od 14:30 do 15:00 hodin.

•
Dětem je připraveno dostatek nápojů a potravin, dle svých schopností si děti samy prostírají a
samy se obsluhují – vybírají si množství potravin i druh tekutiny, po svačině odnáší nádobí na místo k
tomu určené.
•
Obědy se vydávají od 11:30 do 12.00 hodin. Polévku a hlavní jídlo připravuje pracovnice pro
výdej stravy, popř. učitelka. Dítě má právo si žádat o množství. Při obědě používají děti dle svých
schopností příbory, po obědě si po sobě uklidí nádobí na místo k tomuto účelu určené.
•

Všichni zaměstnanci vedou děti k samostatnosti, malým dětem pomáhá dle potřeby učitelka.

•

Při onemocnění dítěte je možno odnést oběd v jídlonosiči - pouze 1. den

v době od 12:00 do 12:30 hodin.
•
Zákaz vstupu do jídelny MŠ platí pro všechny cizí osoby, výdej cizím strávníkům probíhá
předáním již připraveného jídlonosiče.
DO JÍDLA DĚTI NENUTÍME A NEDOKRMUJEME!
Pitný režim:
•
Děti mají celý den ve třídách k dispozici tekutiny v konvici a své hrnečky nebo připravené
sklenice, které po použití obrátí dnem vzhůru.
•

Sklenice jsou průběžně doplňovány.

•

Starší děti se obsluhují samy, malým dětem nalévá dospělý.

•

Učitelky vedou děti k pití, konvice doplňuje provozní personál dle potřeby.

•

Dětem jsou nabízeny nápoje sladké a nesladké.
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Otužování:
•

Pravidelné větrání tříd.

•

Školnice sleduje vytápění školy, redukuje na přiměřenou teplotu.

•

Dostatečný pobyt venku.

•

Kontrola vhodného oblečení dětí v MŠ i mimo MŠ.

•
Dětem je dána možnost - dle zvážení zákonných zástupců navštěvovat saunu, která je k
dispozici na pracovišti 17. listopadu a infrasaunu na pracovišti Vaníčkova

Uspořádání denních činností:

Provozní doba MŠ :
6.15 – 16.30 hodin

6.15 – 8.30
scházení dětí, spontánní a tvořivé činnosti, individuálně plánované činnosti
8.30 – 9:30
tělovýchovná chvilka, hygiena, svačina, komunitní kruhy, řízené vzdělávací činnosti
9:30 - 11.30
příprava na pobyt venku, pobyt venku
11.30 – 14.30
hygiena, oběd, literární chvilka, odpočinek, klidové činnosti při odpočinku, hygiena
14.30 – 16.30
svačina, tvořivé činnosti dětí, individuálně plánované činnosti, volná hra, rozcházení dětí

Režim dne je uvolněný a variabilní, stanovena je pouze doba jídla a pobytu venku. Během dne se
střídají spontánní a řízené činnosti v souladu se zájmy a potřebami dětí.

3.5. Řízení mateřské školy
•

Povinnosti, kompetence, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny.

•
Ředitelka MŠ zajišťuje prostřednictvím vedoucích zaměstnanců školy funkční informační
systém uvnitř i navenek.
•
Je vytvořen funkční informativní systém prostřednictvím operativních schůzek a plánovaných
porad.
•
Při vedení zaměstnanců ředitelka vytváří ovzduší vzájemné důvěry, otevřenosti a tolerance,
zapojuje spolupracovníky do řízení MŠ, ponechává jim dostatek pravomoci a respektuje jejich názor,
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podporuje a motivuje spoluúčast všech členů týmu na rozhodování o zásadních otázkách školního
vzdělávacího programu.
•
Ředitelka rozumně hodnotí práci podřízených, nezapomíná na jejich vhodnou motivaci,
podporuje spolupráci.
•

Zaměstnanci zachovávají naprostou mlčenlivost v interních záležitostech školy.

•

Pedagogický sbor pracuje jako tým, zve ke spolupráci zákonné zástupce.

•
Ředitelka vypracovává Školní vzdělávací program ve spolupráci s ostatními členy
pedagogického týmu, společně jej doplňují.
•
Ředitelka se snaží o zvýšení prestiže a popularity školy nejen svou profesionalitou a
odborností, ale zejména lidskostí, empatií a vstřícným přístupem v otázkách předškolního vzdělávání
dětí a také snahou o vytvoření přátelského a pozitivně působícího klima školy.
•
Je podporován zájem pedagogů o další odborný růst, který je jim dle finančních možností
školy a plánu DVPP umožňován.
•

Při plánování práce je vycházeno ze zpětné vazby, z výsledků hodnocení a kontrolní činnosti.

•

Kontrolní činnost probíhá na úrovni reflexe, hodnocení a evaluace.

•

Edukační program školy je prezentován veřejnosti.

•
MŠ spolupracuje se zřizovatelem a dalšími orgány státní správy, se ZŠ, odborníky
poskytujícími poradenskou činnost zejména v otázkách výchovných a vzdělávacích (PPP, SPC).
•
Spolupracuje s opavskými firmami, které svými možnostmi napomáhají zkvalitnit a zútulnit
prostředí MŠ.
Touto spoluprací chceme i nadále zlepšovat úroveň výsledků práce školy, její prestiž a kvalitu
s ohledem na ekonomické podmínky a zdroje.

3.6. Personální a pedagogické zajištění
Ředitelku MŠ zastupuje vedoucí zaměstnanec pro pracoviště:
Opava, 17. listopadu 6, 747 06 Lenka Petrásková
•
Mateřská škola 17. listopadu je školou sedmitřídní, pedagogickou činnost zajišťuje 14 učitelů,
provoz 5 zaměstnanců a hospodářka.
•
Mateřská škola Vaníčkova je školou čtyřtřídní, pedagogickou činnost zajišťuje 8 učitelů včetně
ředitelky školy a provoz 3 zaměstnankyně.
•
V čele organizace stojí ředitelka školy, která spolupracuje se všemi zaměstnanci, respektuje
jejich názory a přihlíží k nim při řízení MŠ.
•
Ředitelka vyhodnocuje práci provozních i pedagogických pracovníků a podporuje jejich
spolupráci.
•
Ředitelka sleduje udržení a další růst profesních kompetencí všech pedagogů, vytváří další
systematické vzdělávání.
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•
Kvalita pedagogické práce je na profesionální úrovni. Všechny pedagogické pracovnice si
průběžně prohlubují svoje poznatky v oblasti pedagogiky a psychologie formou seminářů dle nabídek
vzdělávacích institucí s akreditací MŠMT či samostudiem.
•
Ředitelka a zástupkyně pro předškolní vzdělávání na základě týmové spolupráce zapojuje celý
tým do řízení MŠ, motivuje a podporuje pedagogický kolektiv v nových rozhodnutích.
•
Pedagogický sbor pracuje jako tým fungující na základě společně vytvořených pravidel,
vzájemné tolerance a v duchu profesionality.
•

Všichni pedagogičtí pracovníci splňují pedagogickou způsobilost.

•
Provozní zaměstnanci se podílejí na bezproblémovém chodu mateřské školy a účastní se
společných akcí plánovaných v průběhu školního roku.
•
Zaměstnanci MŠ pracují jako tým, společně plánují dlouhodobé cíle MŠ, podílejí se na přípravě
ŠVP PV, projektů či jiných akcí.
•
Na škole působí speciální pedagog – logoped, logopedičtí preventisté, koordinátor
environmentální výchovy.
•
Všichni učitelé mají předepsanou odbornou a pedagogickou způsobilost, jsou schopni
spolupracovat, tvořit, vzájemně si pomáhat, inspirovat se a učit se jeden od druhého.

3.7. Spoluúčast rodičů
•

Zákonní zástupci mají možnost podílet se na dění v mateřské škole,

do školy docházet a setrvat zde se svým dítětem po dobu nezbytně nutnou s ohledem na adaptaci
ostatních dětí a po dohodě s učitelkou.
•
Zákonní zástupci jsou pravidelně informováni o dění v MŠ na webu www.msopava.cz , formou
vývěsek nebo školními letáčky.
•
Ve vztazích mezi pedagogy a ZZ panuje zpravidla oboustranná důvěra, otevřenost, vstřícnost,
porozumění a ochota spolupráce
•
Pedagogové pravidelně informují zákonné zástupce o prospívání dítěte i jeho individuálních
pokrocích v rozvoji i učení – v době dohodnuté se zákonnými zástupci nebo na informativních
schůzkách.
•

Domlouvají se na společném postupu při edukaci.

•

Pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovávají mlčenlivost o jejich vnitřních záležitostech.

•

Nezasahují do života a soukromí rodiny.

•

Neposkytují nevyžádané rady.

•
MŠ nabízí zákonným zástupcům poradenský servis před vstupem dětí do povinného
vzdělávání formou individuálních pohovorů a besed na daná témata
i v průběhu předškolního vzdělávání a to v oblasti edukace dětí
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•
Zákonným zástupcům předškolních dětí pravidelně zajišťujeme individuální posouzení testů
školní zralosti ve spolupráci s pracovnicemi PPP
•
Společné akce se ZZ plánujeme každoročně prostřednictvím Plánu činností na školní rok, který
je součástí Ročního plánu školy

3.8. Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a přiznanými podpůrnými
opatřeními
•
Učitelka pro individuální činnost integrovaných dětí s vadami řeči má odpovídající vzdělání –
logoped, logopedický asistent,
•

Úzce spolupracuje s odborníkem SPC, PPP a zákonnými zástupci.

•
Dětem vytváříme podmínky, které povedou k celkovému rozvoji jejich osobnosti v mezích
jejich možností.
•
Vytváříme propracovaný systém logopedické péče, který zahrnuje všechny oblasti logopedické
intervence.
•

Děti mají sestavený individuální vzdělávací plán.

•
Pro individuální činnosti k nápravě řeči slouží nově vybudované malé herny ve spojovacích
chodbách a speciální třída, kde je využíváno velké množství pomůcek, materiálů k rozvoji řeči ve všech
jazykových rovinách a k dechovým cvičením.
•
Děti mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření z výčtu uvedeného v § 16
školského zákona.
•
Podpůrná opatření se člení do pěti stupňů podle organizační, pedagogické a finanční
náročnosti. Podpůrná opatření různých druhů nebo stupňů lze kombinovat.
•

Podpůrná opatření 1. stupně realizuje mateřská škola.

•
Od druhého stupně podpory jsou podpůrná opatření stanovována SPC po projednání se školou
a zákonným zástupcem dítěte. Pravidla pro použití podpůrných opatření školou a školským zařízením
stanovuje vyhláška č. 27/2016 Sb.
•
Dětem ze sociálním znevýhodnění je věnována zvýšená individuální péče, upraven vzdělávací
obsah a podmínky vzdělávání.

Co nabízíme:
•
Dětem vytváříme podmínky, které povedou k celkovému rozvoji jejich osobnosti v mezích
jejich možností.
•
Vytváříme propracovaný systém logopedické péče, který zahrnuje všechny oblasti logopedické
intervence.
•

Děti mají sestavený individuální vzdělávací plán.
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•
Pro individuální činnosti k nápravě řeči slouží nově vybudované malé herny ve spojovacích
chodbách a speciální třída, kde je využíváno velké množství pomůcek, materiálů k rozvoji řeči ve všech
jazykových rovinách a k dechovým cvičením.

3.9. Podmínky vzdělávaní dětí nadaných
•
Nadané děti jsou podporovány, umožňujeme jim jejich nadání a zájem rozvíjet v zájmových
kroužcích.
•
Zajišťujeme dostatečné množství alternativních prvků vzdělávání s ohledem na mimořádné
schopnosti a jejich nadání.

Co nabízíme:
•
Pracujeme s každým dítětem jako s individuální osobností, snažíme se poznat jeho potřeby,
soustředěněji si všímáme jeho rozvoje a prospívání, sledujeme jeho vzdělávací pokroky; máme na
paměti, že jen tak můžeme dítěti dostatečně nabídnout to, co opravdu potřebuje;
•
TVP vytváříme dětem na míru (snažíme se oslovit a zaujmout konkrétní děti, vycházet z jejich
potřeb a zájmů, nabízet činnosti, které jejich schopnostem a možnostem odpovídají);
•
zajišťujeme dětem možnost učit se podle jejich individuálních možností a schopností
(vytváříme nabídku, z níž si každé dítě má možnost vybrat činnost, která odpovídá jeho předpokladům
a možnostem, která jej zajímá, je pro ně zvládnutelná a ve které může být úspěšné.

3.10. Podmínky vzdělávaní dětí od dvou do tří let
•
Pro zajištění kvalitních podmínek pro vzdělávání dětí ve věku od 2 do 3 let bylo v mateřské
škole přijato opatření týkající se zajištění bezpečnostních, hygienických, psychosociálních, věcných
(materiálních) podmínek a životosprávy.
•
Mateřská škola je vybavena dostatečným množstvím podnětných, bezpečných hraček a
pomůcek pro dvouleté děti.
•
Prostředí je upraveno tak, aby poskytovalo dostatečný prostor pro volný pohyb, hru dětí a
zabezpečovalo možnost průběžného odpočinku.
•
Režim dne respektuje potřeby dětí (pravidelnost, dostatek času na činnosti, čas na stravování
a dostatečný odpočinek).
•

Vzdělávací činnosti jsou realizovány v menších skupinách či individuálně podle potřeb dětí.

•
Preferuje laskavý důsledný přístup. Velmi důležitá je oboustranná důvěra a spolupráce s
rodinou
•
Předškolní vzdělávání 2-3 letých dětí vhodně doplňuje rodinnou výchovu, smysluplně
obohacuje denní program dítěte a zároveň mu poskytuje dle jeho potřeb odbornou péči.
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3.11. Podmínky vzdělávání dětí ve třídě Montessori
Charakteristika třídy
Montessori třída pod MŠ Opava, příspěvková organizace, byla otevřena v září 2013 a patří mezi první
mateřské školy v Opavě uplatňující alternativní metodu Marie Montessori. Poskytujeme netradiční
program zaměřený na individualitu dítěte, na jeho šťastný rozvoj a růst. Speciální pomůcky a
vzdělávací program Marie Montessori, celosvětově prověřený několika generacemi dětí, jsou
stěžejními nástroji naší práce. Dětem nabízíme současné prostředky k seberealizaci v době Marie
Montessori ještě nepoznané.
Co nabízíme:
•
Prostředí školky je přizpůsobené všestrannému rozvoji dětí ve věkově smíšeném kolektivu od
2,5 do 7 let.
•
dětí.

Respektování individuálních potřeb a současně rozvíjení nadání, schopností a samostatnosti

•
Při přechodu z rodinného prostředí do prostředí školky pozvolné navazování na stravovací,
odpočinkové a hygienické návyky dětí.
•
Montessori metoda zajišťuje rozvoj intelektuálních schopností dětí přirozeným a zábavným
způsobem. Propracovaný soubor postupů, technik a cvičení vede k vynikající připravenosti dítěte na
školní docházku a celoživotní vzdělávání.
•
Program školky je propojen s děním v přírodě, ve městě a v komunitě a podporuje péči dětí o
zvířata a zahradu.
•

Diskuze s dětmi o současných i historických událostech.

•
Seznamování dětí se základy přírodních věd, s původy svátků a oslav, s koloběhem ročních
období.
•
Možnost celodenní práce s Montessori pomůckami z oblasti jazyka, matematiky, kosmické
výchovy, smyslové výchovy a praktického života, zprostředkovanou proškolenými pedagogy.
•
Každodenní společnou práci na elipse, projektové dny, komunitní kruh, hudební a výtvarnou
výuku.
•

Oslavy narozenin v kruhu dětí a kamarádů ze školky.

•

Výtvarnou činnost s bohatou nabídkou materiálů a výtvarných technik.

•

Návštěvu divadel, muzeí a výstav.

•

Společné akce dětí, rodičů a pracovníků školy.
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4. Organizace vzdělávání
4.1 Vnitřní uspořádání školy
• Součástí mateřské školy je a výdejnu stravy, která zajišťuje vydávání jídla pro děti a zaměstnance.
4.2 Přijímání dětí do naší mateřské školy
•
Do mateřské školy přijímáme děti zpravidla ve věku od 3 – 6 (7) let věku v souladu s platnými
vyhláškami MŠMT. Termín přijímacího řízení stanoví a zveřejní zřizovatel. Ředitelka mateřské školy
stanovuje kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání v mateřské škole pro daný školní rok v případech, kdy počet žádostí o přijetí k
předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro
mateřskou školu. Zákonní zástupci budou prokazatelně seznámeni s Kritérii přijímání dětí k
předškolnímu vzdělávání, Školním řádem, Směrnicí ke stanovení úplaty za vzdělávání. Na písemnou
žádost ZZ a volné kapacity školy se děti přijímají do MŠ i v průběhu celého školního roku
•
Seznam přijatých dětí u zápisu je vyvěšen na přístupném místě v MŠ pod registračním číslem.
Rozhodnutí o nepřijetí je ZZ předáno do vlastních rukou nebo doručeno poštou.
•
Děti, které jsou do MŠ přijaté, docházejí na celodenní pobyt nebo dle potřeby a domluvy se ZZ,
s výjimkou dětí, které mají povinné předškolní vzdělávání. Tyto děti docházejí do MŠ nejpozději v 8
hodin a nejdříve z MŠ odcházejí ve 12 hodin.

4.3 Organizace a plánování vzdělávání v naší mateřské škole
•
Vzdělávání v MŠ probíhá ve 3 ročnících, přičemž do jedné třídy lze zařadit děti z různých
ročníků.
•
Složení třídy Montessori je heterogenní, edukační činnosti ve třídě Montessori zajišťují získání
způsobilostí v souladu s RVP pro předškolní vzdělávání dle principů vzdělávání M.Montessori.
Klíčovým principem, který podtrhuje a sjednocuje činnosti v Montessori třídě je respekt. Dospělí
respektují každé dítě jako individuum, jedinečného studenta se specifickými přednostmi. Děti se učí
respektovat jedno druhé stejně jako Montessori pomůcky skrze lekce zdvořilosti a z pozitivního
příkladu druhých. Ačkoliv část dne je věnována individuální práci, děti se mohou zapojovat také do
sociálních interakcí a skupinových činností jako je zpěv, vyprávění příběhů či hry venku.
•
Edukační činnosti v běžných třídách nemají specifické zaměření a je zde kladen důraz na
všechny věkové zvláštnosti dětí.
•
Edukační činnosti ve třídách s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami zajišťují získání
způsobilostí v souladu s RVP pro předškolní vzdělávání a dle individuálních vzdělávacích plánů. Všem
dětem se speciálními vzdělávacími potřebami je zabezpečena nezbytná pedagogická podpora.
•

Děti nadané jsou podporovány a jejich nadání je dále rozvíjeno.

•
Denní řád je dostatečně pružný, aby umožňoval reagovat na individuální potřeby, schopnosti
a možnosti dětí každé třídy. Závazně stanovuje termíny výdeje jídla. Ostatní činnosti učitelka
operativně přizpůsobuje zájmům dětí, zájmovým činnostem a konkrétním podmínkám ve třídě.
•
Pedagogové se dětem plně věnují a profesionálně dohlížejí nad činnostmi spontánními a
nenásilně řídí činnosti didakticky zacílené, ve kterých děti získávají poznatky a vědomosti o okolním
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světě, jeho zvláštnostech, kulturách a společenstvích, lidech, věcech, přírodě živé i neživé a cílevědomě
upevňují dovednosti tyto poznatky využívat.
•
V mateřské škole je uplatňován osobnostně orientovaný edukační model a pro děti nově
přijaté k předškolnímu vzdělávání individuálně přizpůsobený adaptační režim.
•

Jsou vytvářeny podmínky pro činnosti individuální, párové, skupinové a jiné.

•
Je dostatečně dbáno na osobní soukromí dětí. Děti mají možnost uchýlit se do ” klidové zóny”
a neúčastnit se společných činností.
•
Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím
potřebám a možnostem a schopnostem dětí.
•
Pro realizaci plánovaných činností jsou vytvářeny vhodné materiální podmínky (kvalitní
pomůcky jsou připravovány včas).
•
Organizační zajištění chodu naší mateřské školy je z organizačních důvodů školy stanoven pro
jednotlivé třídy.
•

Spojování tříd je mnohdy nutností z důvodu zajištění provozu.

•
Do denního programu jsou zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity,
veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě a
experimentování, aby se zapojovaly do organizace činností, pracovaly svým tempem.
•
Je dostatečně dbáno na osobní soukromí dětí. Pokud to děti potřebují, mají možnost uchýlit se
do klidného koutku a neúčastnit se společných činností.

Nabídka spontánních her a činností:
•
Nabízíme pestrou nabídku her, vzdělávacích činností prolínajících se s činnostmi didakticky
zacílenými ve vyváženém poměru, děti si samy určí, čeho si vyžadují. V této době je také prostor pro
individuální práci např. v oblasti logopedické, grafomotorické, ale i v ostatních oblastech z rámcového
vzdělávání.
Svačina:
•

Děti jsou vedeny k samostatnosti a sebeobsluze.

Řízené vzdělávací činnosti:
•

Jsou využívány k naplňování cílů RVP, ŠVP, TVP.

Pohybové aktivity:
•
Mohou být zařazovány v různém čase, dle vhodnosti aktuální situace. Zdravotně zaměřené
cvičení, pohybové hry, pohybové chvilky, hudebně pohybové činnosti a prvky jógy, didakticky cílené
pohybové činnosti, pobytu venku
Pobyt venku:
•
Tematicky navazuje na dopoledne. Pedagogové mají možnost sledovat motorické dovednosti,
sociální chování, dodržování pravidel.
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Přechody mezi činnostmi:
•
Učitelky dopřejí dětem dostatek času na dokončení činnosti. Respekt k práci a k projektům,
které děti uskutečňují jim dává možnost výběru. Jestliže jsou děti činnosti zcela zaujaté, necháváme
jim možnost se k ní vrátit později.
Oběd:
•

Děti jsou vedeny k samostatnosti a sebeobsluze.

Je nepřípustné nutit děti do jídla, aby všechno snědly!
Spánek a odpočinek:
•
Respektujeme individuální potřeby dětí. Dětem s menší potřebou spánku jsou nabízeny
klidové činnosti.
Je nepřípustné děti nutit ke spánku na postýlce!
Svačina:
•

Děti jsou vedeny k samostatnosti a sebeobsluze.

Odpolední činnosti:
•
Po svačině se děti věnují odpoledním zájmovým činnostem: volným hrám, pohybovým
aktivitám dle zájmu dětí, pokračují v didakticky cílených činnostech. Od 14:00 hodin děti postupně
odchází s rodiči domů.

5. Charakteristika vzdělávacího programu
5.1 Záměry naší mateřské školy
Náš školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (ŠVP PV) nese název SVĚT KOLEM NÁS. Při
tvorbě našeho školního vzdělávacího programu jsme vycházeli:
•

z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV)

•

z našich záměrů,

•

z přírodních změn v souvislosti se střídáním ročních období,

•

z lidových tradic a zvyků,

•

z možností a podmínek naší MŠ,

•

z potřeb a zájmů dětí i jejich rodičů.
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Ke zvolení názvu ŠVP PV nás vedly polohy budov našich mateřských škol, které jsou umístěny mezi
zahradami a vzrostlými stromy. Usilujeme o to, aby se náš ŠVP PV stal dětem průvodcem při
poznávání života kolem sebe, aby se naučily svět milovat a postupně si uvědomovaly jedinečnost
tohoto místa pro život. Vedeme děti k poznání a pochopení živé a neživé přírody, vztahů mezi
jednotlivými organismy. Působení člověka na přírodu.
Chceme doplnit rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni, vhodnou motivací, esteticky vyváženým
prostředím a dostatkem mnohostranných podnětů, zajistit dítěti bohatství různorodých aktivit
vedoucích k tvořivému uplatnění vlastních zkušeností, k prožitkům, hledání, experimentování a
citlivému utváření individuální, zdravě sebevědomé a harmonicky vyvážené osobnosti po stránce
citové, adaptační, i rozumové. Naše mateřská škola smysluplně obohacuje denní program
předškolního věku a zajišťuje, aby tento čas byl radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a
spolehlivých základů do života v první etapě vstupu dětského jedince do celoživotního procesu
vzdělávání. Děti jsou vedeny k samostatnému rozhodování, je vyloučena jakákoli manipulace s nimi,
zbytečné organizování a nezdravé soutěžení.
Mateřská škola do svého edukačního programu zařazuje prevenci vadné výslovnosti, základy
motorických a grafomotorických dovedností a propedeutiku psaní, hru na zobcovou flétnu, keramiku,
výtvarný kroužek, gymnastiku, mažoretky, návštěvu solné jeskyně, saunování, základy práce na PC,
seznámení se základy cizího jazyku – angličtiny a kurzy - plavecká škola, základy bruslení a lyžování.
Obsah vzdělávání je uspořádán do 4 integrovaných bloků, které jsou východiskem v jednotlivých
třídách při tvorbě třídního vzdělávacího programu (TVP). Integrované bloky jsou rozpracovány v TVP
na tematické celky tak, aby respektovaly specifika jednotlivých tříd (věkové složení, poznatky a
zkušenosti dětí, samotnou individualitu dětí jejich nadání). Přičemž platí, že integrované bloky jsou
společné a závazné pro všechny třídy v mateřské škole.
Naše MŠ je připravena vytvářet podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami,
s dětmi nadanými a ve věku od 2 do 3 let. Je připravena zajistit právo na vzdělávání a přizpůsobí jeho
obsah, formy a metody odpovídajícím vzdělávacím potřebám a možnostem.
V mateřské škole je zřízena jedna věkově heterogenní třída, ve které bude předškolní vzdělávání
probíhat podle principů a s pomůckami Montessori - v souladu s RVP PV
Klíčovým pojmem metody je tzv. „připravené prostředí”, ve kterém si děti samostatně vybírají ze škály
přitažlivých pomůcek a materiálů.

Mateřská škola dále uplatňuje prvky projektu „ Zdravá mateřská škola“ tím, že zohledňuje ve svém
programu děti zdravotně oslabené – respiračním cvičením, inhalacemi, saunováním – otužováním
teplým a studeným vzduchem, relaxováním, a návštěvami solné jeskyně – tím vším zlepšuje
obranyschopnost dětského organizmu.
Záměrem předškolního vzdělávání je dovést dítě na konci jeho předškolního období k tomu, aby v
rozsahu svých možností získalo přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a bylo
vybaveno souborem klíčových kompetencí na úrovni, která jsou pro ně dosažitelná a připravit je tak
na další, pokud možno aktivní vzdělávání a uplatnění ve společnosti.
Zaměřujeme se na environmentální vzdělávání a prevenci rizikového chování u dětí.
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•
Vedením dětí ke zdravému životnímu stylu probíhá během celého školního roku prevence
sociálně patologických jevů pro předškolní vzdělávání (pitný režim, vyvážená a pestrá strava, dostatek
prostoru pro pohyb i ve třídách, pobyt venku). Pedagogové předcházejí sociálně patologickým jevům
využíváním sociálního učení při výchovných situacích. Ze záměrného ohrožení, zastrašování či ublížení
druhému jsou (po vzájemné diskusi o nežádoucím či nevhodném chování) vyvozeny důsledky, možná
náprava a preventivní opatření (informace rodičům, prosociální hry, využívání komunitního kruhu,
práce s pohádkami a příběhy…). Učitelky rozvíjí u dětí empatii, vzájemný respekt, prosociální chování,
slušnost a nezištnou pomoc druhému. Ve třídě jsou vytvářena smysluplná a jasná pravidla chování.
Pedagogové vedou děti k jejich respektování a jsou pro děti příkladem.
•
Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v environmentální oblasti je založit u dítěte
elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí počínaje
nejbližším okolím a konče globálními problémy celosvětového dosahu a vytvořit elementární základy
pro otevřený a odpovědný postoj dítěte (člověka) k životnímu prostředí.
•
Prvky projektu „ Zdravá mateřská škola“ přispívají učitelky ke zdravému životnímu stylu
dítěte, dodržování správné životosprávy, harmonickému rozvoji pohybových dovedností dětí, vytvářejí
co nejpodnětnější prostředí, kladou důraz na individualitu dítěte, jeho prožívání, možnosti a potřeby,
sebedůvěru a sebejistotu.
•
Cílem předškolního vzdělávání dle metody a principů M.Montessori je pomoct dítěti zvládnout
péči o sebe a své prostředí, sebe-disciplína a sociální způsobilost. Za použití materiálů a metody
vyvinuté Marií Montessori, učitel poskytuje sekvenci úkolů, které vhodně podněcují zaujetí a
zaměstnání dítěte. Tyto úkoly nebo cvičení jsou rozděleny do pěti oblastí učení: Cvičení praktického
života, Činnosti využívající smyly, Matematika, Jazyk a Přírodní vědy.
•
Děti získávají praktické a sociální schopnosti, všímají si, co si s sebou ten den přinesly z domu,
učí se po sobě uklízet, učí se podělit s ostatními. Akademické vědomosti jsou předkládány skrze
konkrétní, přístupné pomůcky, které využívají pěti smyslů a postupně kladou základ k pozdějšímu
abstraktnímu myšlení.
•
Jednotlivé činnosti mají své fixní místo ve třídě, což dětem umožňuje fungovat nezávisle na
učiteli. Pořádek a pořádkumilovnost jsou dosahovány i v lekcích o zdvořilém chování. V prostředí
nejednotného věku dětí se přirozeně dosahuje toho, že mladší děti se učí od starších a starší děti si
upevňují své vlastní znalosti při práci s těmi mladšími.

5.2. Cíle naší mateřské školy
Cíle a obsahy předškolního vzdělávání formulované v RVP PV směřují mateřskou školu k tomu, aby
děti, které ji opouštějí, byly osobnosti pokud možno jedinečné, vzhledem ke svému věku
a individuálním možnostem, co nejvíce samostatné, sebevědomé, sebejisté, s vlastním rozumem,
schopné dívat se kolem sebe, uvažovat tvořivě přemýšlet a jednat, Jedinci na své úrovni přizpůsobiví,
odvážní a také zodpovědní, ochotní nejen přijímat, ale také dávat, schopní se dále rozvíjet, učit se a
aktivně čelit problémům, které život přináší. Naše mateřská škola se snaží naplňovat tyto cíle a
uvědomujeme si, že podmínkou pro zdárný vývoj jednice je uspokojování základních lidských
(biologických i sociálních) hodnot.
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Dlouhodobý cíl:
Chceme být otevřenou školou rodičům i veřejnosti, nabízet spolupráci a komunikaci. Pro naplňování
záměr školy budeme využívat didaktický styl založený na principu vzdělávací nabídky, na individuální
volbě a aktivní účastí dětí. Budeme uplatňovat integrovaný přístup a vzdělávání dětí realizovat na
základě integrovaných bloků. Budeme uplatňovat moderní metody a formy práce. V naší škole
využíváme především individuálního přístupu. Hojně využíváme motivace, stimulujeme vnitřní i vnější
pochvalou.

5.3 Formy a metody vzdělávací práce
Formy edukačních činností jsou voleny podle:



Vztahu k osobnosti dítěte, individuální, párové, skupinové, frontální nebo samostatná práce.
Podle charakteru prostředí ve třídě, na školní zahradě, v okolí školy nebo na jiných místech.

Metody jsou voleny:






podle charakteru edukace: slovní monologické a dialogické, názorně demonstrační,
praktické, pracovní grafické a činnostní.
Z hlediska aktivity dítěte sdělovací, samostatné činnostní.
Z hlediska myšlenkových operací srovnávací a analyticko-syntetické.
Z hlediska fází edukace motivační, fixační diagnostické a aplikační
Rovnoměrně se střídají činnosti spontánní a didakticky zacílené.

Klíčové kompetence:

1.

Kompetence k učení

2.

Kompetence k řešení problémů

3.

Kompetence komunikativní

4.

Kompetence sociální a personální

5.

Kompetence činností a občanské

1. Kompetence k učení
dítě ukončující předškolní vzdělávání
•
soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom
jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
•

získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení

•
má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho
rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije
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•
klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět
věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho,
co samo dokázalo a zvládlo
•
učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si
zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je
schopno dobrat se k výsledkům
•

odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých

•

pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí

2. Kompetence k řešení problémů
dítě ukončující předškolní vzdělávání
•
všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších
problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem
•
řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na
základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého
•
problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší,
experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty
(má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost
•
při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických i empirických
postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích
•
zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární
matematické souvislosti
•
rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi
nimi volit
•
chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je
naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit
•

nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu

3. Komunikativní kompetence
dítě ukončující předškolní vzdělávání
•
ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky,
sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
•
dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými,
výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)
•

domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci
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•
v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být
komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou
•

ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní

•

průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím

•
dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky,
encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon ...)
•
ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny elementární
předpoklady k učení se cizímu jazyku

4. Sociální a personální kompetence
dítě ukončující předškolní vzdělávání
•

samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej

•

uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky

•
dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná
nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost
•
ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a
spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského
styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy
•

napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí

•
spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti;
dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim
•
při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně; nevhodné chování
i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout
•

je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem

•
chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a
že vzniklé konflikty je lépe řešit
•

dohodou; dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování

5. Činnostní a občanské kompetence
dítě ukončující předškolní vzdělávání
•

svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat

•

dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky

•
odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a
přizpůsobovat se daným okolnostem
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•
chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také
odpovídá
•
má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně;
váží si práce i úsilí druhých
•

zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění

•
chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a
že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky
•
má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a
normami, i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat
•
spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu
je zachovávat
•
uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé
mají stejnou hodnotu
•
ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že
je může ovlivnit
•
dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a
bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)

Vzdělávací oblasti
a)
b)
c)
d)
e)

oblast biologická
oblast psychologická
oblast interpersonální
oblast sociokulturní
oblast environmentální

(Dítě a jeho tělo)
(Dítě a jeho psychika)
(Dítě a ten druhý)
(Dítě a společnost)
(Dítě a svět)

Uplatňování principů Montessori
Hlavní myšlenkou Montessori je POMOZ MI, ABYCH TO DOKÁZAL SÁM. Úkolem pedagogů je aby byli
pro dítě průvodcem a rádcem, nikoli prodlouženou rukou, která za dítě vše udělá. Ruku v ruce s touto
myšlenkou jde PŘIPRAVENOST PROSTŘEDÍ, která klade na srdce to, že prostředí kolem dětí má být
uzpůsobeno tak, aby mohl být naplněn princip samostatnosti. Například dosáhne na skleničku, podá
si vodu apod. Zároveň by dítě mělo být tím, kdo si řekne a zvolí si, co,
kdy a jakým způsobem jeho jednání ovlivní, co, kdy, jakým způsobem a také s kým bude dělat SVOBODNÁ VOLBA PRÁCE. Za nejdůležitější ze všech smyslů považovala Maria Montessori HMAT RUKA JE NÁSTROJEM DUCHA - a práci rukou pro usnadnění pochopení čehokoli.
Maria Montessori mimo jiné rozdělila výchovu/vzdělávání dětí do věkových skupin, a to již od 0
měsíců, s myšlenkou, že každé dítě má jiné potřeby, ale podle stáří mají podobný přístup k "nasávání"
informací/dovedností (v rámci různých senzibilních období). Dalším z principů je POLARIZACE
POZORNOSTI - pokud dítě dělá činnost, která ho skutečně zajímá, dokáže se na ni velmi dobře a
dlouho (s ohledem na věk) soustředit.
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6. Vzdělávací obsah
Edukační nabídka: integrované bloky

6.1 Integrovaný blok “Podzimní procházka“
Charakteristika integrovaného bloku:
Integrovaný blok začíná adaptačním období, kdy se děti vrací po prázdninách do mateřské školy.
Některé přichází do nového prostředí úplně poprvé. Budeme se vzájemně poznávat, navazovat nové
kontakty, sdělovat si zážitky z prázdnin. Budeme se učit novým dovednostem a seznamovat se s
prostředím celé mateřské školy a s dospělými, kteří zde pracují. Nabídneme dětem zajímavé
individuální, skupinové i kolektivní hry, činnosti a rituály, které mohou ulehčit postupnou adaptaci
nových dětí a zároveň přispějí k opětovné adaptaci ostatních. Období podzimu přináší velké množství
námětů k činnostem inspirovaných přírodou. Budeme pozorovat barvy podzimní přírody, změny
počasí, odlet stěhovavých ptáků, práci na polích a zahradách, upevňovat povědomí o planetě Zemi, o
vesmíru podnebí a ovzduší, o zákonitostech čtyř ročních období, o historii života na Zemi, o pravěkých
zvířatech, cizích národech, seznamování s encyklopediemi, mapami. Děti budou získávat poznatky o
podzimní přírodě na louce, v lese, o některých druzích ovoce a zeleniny, tradicích ohníčků a pečených
brambor, pouštění draků, získávání povědomí o potravinových řetězcích, poznávání stromů listnatých
a jehličnatých.

Časový plán: září – listopad
Vzdělávací cíle: co učitel u dítěte podporuje











Rozvoj přiměřených praktických dovedností (hygienické návyky, sebeobsluha, stolování, úklid
hraček).
Rozvoj přiměřené pohybové aktivity a fyzické zdatnosti.
Rozvoj a užívání všech smyslů.
Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních i produktivních.
Rozvoj tvořivosti.
Rozvoj kooperativních dovedností.
Rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě a relativní citové samostatnosti.
Poznávání pravidel společenského soužití a spoluvytváření pravidel třídy.
Seznamování s prostředím mateřské školy.
Osvojení si základních poznatků o širším přírodním prostředí, ve kterém dítě žije.

Očekávané výstupy: co dítě na konci předškolního vzdělávání zpravidla dokáže
o
o
o
o
o

Uplatňuje základní hygienické návyky.
Pozná své osobní věci.
Je samostatné v sebeobsluze, stolování (dokáže požádat o pomoc).
Uklízí hračky a jiné pomůcky, udržuje okolo sebe pořádek.
Zná svou značku a jména dětí ve třídě.
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Zvládá základní pohybové dovednosti, dokáže se pohybovat v přírodním prostředí a
překonávat přírodní překážky.
Dokáže komunikovat s učitelkou a dětmi ve třídě.
Vnímá, naslouchá a rozumí slyšenému.
Vnímá a rozlišuje pomocí všech smyslů.
Dokáže reprodukovat říkanky, písničky, pohádky.
Sděluje své zážitky, pocity, vyjadřuje potřeby a své myšlenky.
Dokáže se odloučit od rodičů.
Dokáže vyjádřit svou spokojenost nebo nespokojenost.
Vnímá sebe sama jako přijímaného a potřebného člena skupiny.
Respektuje individuální potřeby ostatních dětí.
Dodržuje dohodnutá pravidla.
Orientuje se v prostředí mateřské školy, zná zaměstnance MŠ.
Manipuluje, experimentuje a tvoří s přírodninami.
Vyjadřuje své pocity, prožitky a poznatky pohybově, výtvarně, dramaticky, slovně.
Spolupracuje s ostatními.
Aktivně se začleňuje do třídy, domlouvá se s ostatními, respektuje společná pravidla.
Pojmenuje charakteristické znaky podzimu a většinu toho, čím je obklopeno.
Všímá si změn v přírodě.
Rozlišuje aktivity, které přírodě prospívají a které ji poškozují.
Aktivně pečuje o okolní přírodní prostředí (pomoc při úklidu zahrady, hrabání listí, sběr
kaštanů pro lesní zvěř).
Obléká se podle počasí.

Vzdělávací nabídka: co učitel dítěti nabízí



















Sebe obslužné činnosti (hygiena, používání WC, samostatná příprava svačiny a úklid po
svačině, úklid hraček, oblékání).
Opakování pohybových her, hudebně pohybových her, písní a dalších dětem.
Pohybové chvilky, rozcvičky, překonávání přírodních překážek.
Manipulace s konkrétními podzimními plody, zeleninou a přírodninami .
Přirozená komunikace, diskusní kruh, komunitní kruh.
Rozhovory, diskuse, poslech vyprávění, příběhů, pohádek.
Recitace, hádanky, říkadla, říkanky s pohybem, práce s obrázky.
Výtvarné, pracovní a hudební aktivity.
Práce ve dvojicích, skupinách.
Společná výzdoba MŠ dětskými pracemi, přírodninami.
Hry na školní zahradě.
Procházky do blízkého okolí MŠ.
Aktivity k upevňování a rozvíjení pravidel třídy.
Hry (námětové, ve skupině, ve dvojicích) s různými druhy hraček.
Třídní rituály.
Prosociální a interaktivní hry.
Pozorování podzimních prací na polích a zahradách, pozorování zvířat a ptáků, pozorování
počasí a změn v přírodě.
Úklid školní zahrady dle možností dětí.
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6.2 Integrovaný blok “Zimní čarování“
Charakteristika integrovaného bloku:
Jak už sám název napovídá, hlavním námětem tohoto bloku je přicházející zima. Budeme se učit
vnímat rozmanitý řád přírody a charakterizovat typické znaky zimy, v životě lidí i zvířat, pozorovat
stopy ve sněhu, vyzkoušíme si své poznatky vyjadřovat tvořivě, pohybově i dramaticky a vnímat zimu
všemi smysly. Tento blok je zaměřen na seznámení s lidovými tradicemi a společné prožívání
předvánočního i vánočního období. Nastoluje atmosféru těšení a společně prožité radosti s našimi
nejbližšími. Již tradicí se stalo zdobení vánoční stromu, kulturní vystoupení pro naše nejbližší a vánoční
tvořivá dílna pro děti a rodiče. Spousta sněhu děti láká k prožití zimních radovánek a seznamování se
se zimními sporty. Sáňkování, stavba sněhuláka a koulování se s kamarády. Budeme se seznamovat s
různými druhy a formami pohádek. Připravíme se na zápis do ZŠ. Bez dodržování společných pravidel
a bez ohleduplnosti k druhému to ale nepůjde. Nabídneme dětem poznatky týkající se lidského těla,
zdraví a jeho ochrany i zdravého životního stylu.

Časový plán: prosinec – únor
Vzdělávací cíle: co učitel u dítěte podporuje













Uvědomění si vlastního těla.
Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky.
Rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) dovedností a kultivovaného
projevu.
Osvojení si některých poznatků, které předcházejí čtení i další formy sdělení verbální i
neverbální (výtvarné, pohybové, hudební, dramatické).
Rozvoj fantazie při výrobě vánočního přáníčka.
Posilování přirozených poznávacích citů (zvídavost, zájem).
Rozvoj schopností a dovedností umožňujících vyjádřit pocity, získané dojmy a prožitky.
Posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem.
Posilovat kladné city k rodině.
Seznamování se světem lidí a kulturních tradic a osvojovat si základní poznatky o prostředí, ve
kterém žijí.
Rozvoj společenského i estetického vkusu.
Vytváření povědomí o přírodním prostředí, jeho rozmanitosti a neustálých proměnách.

Očekávané výstupy: co dítě na konci předškolního vzdělávání zpravidla dokáže
o
o
o
o
o
o
o

Zvládá základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci.
Koordinuje polohy a pohyby těla, sladí pohyb s rytmem a hudbou.
Procvičuje techniku stříhání, skládání, mačkání, trhání a rolování papíru.
Vyjadřuje samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity a úsudky ve vhodně
zformovaných větách, rozšiřovat slovní zásobu používáním přídavných jmen.
Porozumí slyšenému - zachytí hlavní myšlenku příběhu, sleduje děj, převypráví.
Naučí se zpaměti krátké texty - reprodukuje říkanky, písničky a zvládá jednoduchou
dramatickou úlohu.
Vyjadřuje svou představivost a fantazii ve tvořivých činnostech i ve slovních výpovědích k nim
(podílí se o svá přání).

26

Mateřská škola Opava, 17. listopadu, příspěvková organizace
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Dokáže si uvědomit příjemné i nepříjemné citové prožitky, rozlišuje citové projevy v rodinném
prostředí i prostředí mimo domov.
Dokáže vlastním způsobem projevovat, co cítí, ovládá své chování i afektivní projevy.
Zachycuje a vyjadřuje své prožitky - slovně, výtvarně, pohybově, formou dramatické
improvizace.
Těší se z hezkých a příjemných zážitků.
Posiluje vstřícné chování ve vztahu k druhému - umí obdarovat, podělit se.
Dodržuje stanovená pravidla při zimních sportech
Vnímá kulturní a umělecké podněty, podílí se na vánoční výzdobě třídy.
Má povědomí o širším kulturním a společenském prostředí, pozorně poslouchá nebo sleduje
literární, dramatické nebo hudební představení a hodnotí své zážitky.
Má povědomí o přírodním prostředí.
Vnímá, že svět je rozmanitý a má svůj řád.

Vzdělávací nabídka: co učitel dítěti nabízí











Lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení).
Manipulační činnosti a jednoduché pracovní úkony s předměty, nástroji, náčiním, materiály,
pomůckami; činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich praktickým
používáním.
Společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace – vyprávění zážitků.
Přednes, recitace, zpěv.
Spontánní hra, volná hra s materiály a předměty.
Estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické, literární, hudební, pohybové).
Kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinách.
Společná, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhého.
Aktivity přibližující dětem kulturní tradice a umožňující jim poznat rozmanitost.
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6.3 Integrovaný blok „Jarní probouzení“
Charakteristika integrovaného bloku:
S příchodem jara pozorujeme probouzející se přírodu. Poznáváme první jarní kytičky, zvířátka a jejich
mláďátka (na farmě, na louce, u rybníka, v lese popř. cizokrajná). Užijeme si prvních jarních paprsků
sluníčka. Především sama příroda přichystá řadu pozorování a činností, které s ní souvisí. Bude
motivem pro rozmanité výtvarné techniky, pro práci s různými druhy materiálů, barvou i
přírodninami. Učíme se vnímat krásu přírody, rozvíjet estetické cítění, vnímání a prožívání.
Připomeneme si tradice a zvyky velikonočních svátků. Příprava na velikonoce vyvrcholí velikonoční
dílničkou ve spolupráci s rodiči. Začátek května tradičně patří svátku maminek. Tímto tématem se
nám otevře mnohé v oblasti rodinných vztahů a vše co s nimi souvisí (rodiče a jejich funkce v rodině,
jejich profese, sourozenci, prarodiče, poznávání vlastní identity, vzájemné vztahy a tolerance)

Časový plán: březen - květen
Vzdělávací cíle: co učitel u dítěte podporuje










Rozvoj fyzické a psychické zdatnosti.
Vytváření zdravých životních návyků.
Osvojení si poznatků o lidském těle, uvědomění si vlastního těla.
Seznamování dětí s ochranou svého zdraví.
Rozvoj řečových schopností a dovedností.
Posilování a rozvoj zvídavosti, podporovat a rozvíjet zájem o učení (upevňovat časovou
orientaci, znát jméno, adresu, věk…).
Rozvoj pozitivních citů k sobě, posilování prosociálního chování k ostatním lidem.
Seznámení s tradicí masopustu.
Rozvoj estetického vkusu.

Očekávané výstupy: co dítě na konci předškolního vzdělávání zpravidla dokáže
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Zvládá zdravotně zaměřená cviční – vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, relaxační, dechová.
Hraje psychomotorické a hudebně pohybové hry.
Udržuje pořádek, zvládá jednoduché úklidové práce, stará se o osobní hygienu, umí stolovat a
postarat se o své osobní věci.
Slovně se samostatně projevuje na určité téma.
Soustředěně se koncentruje na prohlídku dětských knih a časopisů.
Spontánně si hraje a experimentuje s materiály a předměty.
Aktivně se prosociálně chová (tolerance, respekt, přizpůsobení, pomoc kamarádovi).
Každodenně se setkává s pozitivními vzory vztahů a chování Těší se z hezkých a příjemných
zážitků.
Setkává se s dramatickou improvizací.

Vzdělávací nabídka: co učitel dítěti nabízí






Pohybové chvilky, rozcvičky se zaměřením na správné držení těla.
Skupinové psychomotorické a hudebně pohybové hry.
Třídní rituály.
Sebe obslužné činnosti – hygiena, příprava na jídlo a úklid po jídle, oblékání.
Aktivity s prosociálními prvky, pomoc mladšímu nebo slabšímu, respekt k druhému.
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Rozhovory, diskuse, poslech vyprávění, příběhů, pohádek, dětské poezie, dramatická
improvizace.
Práce s dětským časopisem a dětskou knihou.
Práce s přírodninami.
Písničky a básničky o jaru, rodině.
Komunitní a diskusní kruh.
Výtvarné, pracovní a hudební aktivity.
Experiment – sázení osení.
Velikonoční výzdoba MŠ.
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6.4 Integrovaný blok „Letní radovánky“
Charakteristika integrovaného bloku:
Příroda, počasí, slunce, bouřka, rostliny a jejich plody, zvířata se stanou předmětem různých
pohybových, výtvarných, pracovních či hudebních činností. Pro tento integrovaný blok bude
maximálně využita příroda v okolí mateřské školy a zahrada školy. Řada činností se bude odehrávat
venku, zahrada nabídne činnosti spojené s pohybem a experimentováním. Poslech zvuků v přírodě,
hry na badatele a ochranáře, vnímání změn počasí, přinese celkový environmentální rozvoj dítěte.
Bude potřeba respektovat jeden druhého a současně se učit jeden druhému pomoci a uvědomit si
jeho potřebu spolupráce. Budeme se seznamovat s dopravními situacemi, získávat poznatky o různých
dopravních prostředcích Na začátku června probíhá společná oslava Mezinárodního dne dětí.
Rozloučíme se s předškoláky a potom huráááá na prázdniny.

Časový plán: květen - červen
Vzdělávací cíle: co učitel u dítěte podporuje








Osvojení si praktických dovedností
Vytváření pozitivního vztahu k učení
Posilování radosti z objevování
Získávání citové samostatnosti, sebedůvěry a osobní spokojenosti
Posilování prosociálního chování k ostatním lidem
Vytvářet povědomí o morálních hodnotách
Rozvoj úcty k životu ve všech formách

Očekávané výstupy: co dítě na konci předškolního vzdělávání zpravidla dokáže
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Zvládá sebeobsluhu (hygiena, stolování, oblékání, úklid)
Procvičuje paměť, postřeh, vnímání, koncentruje pozornost
Aktivně provozuje činnosti přinášející radost a uspokojení
Provozuje hry na téma rodiny, přátelství s prosociálními prvky (vzájemný respekt)
Rozhoduje o svých činnostech
Prožívá radost ze zvládnutého a poznaného
Chápe, že každý člověk je důležitý, každý je jiný
Aktivity podporující kamarádství, přátelství, vztahy mezi pohlavími, úctu ke stáří
Provozuje ekologicky motivované aktivity
Pozoruje životní podmínky, poznává ekosystémy (rybník, les, louka)
Vytváří si základní povědomí o přírodním, kulturním a technickém prostředí

Vzdělávací nabídka: co učitel dítěti nabízí




Sebe obslužné činnosti – hygiena, příprava na jídlo a úklid po jídle, oblékání.
Lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení).
Manipulační činnosti a jednoduché pracovní úkony s předměty, nástroji, náčiním, materiály,
pomůckami; činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich praktickým
používáním.
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Námětové a konstruktivní hry, prosociální a interaktivní hry.
Relaxace.
Pozorování okolního světa.
Vycházky do okolí MŠ, sběr přírodnin.
Pozorování rostlin, zvířat.
Tematické říkanky a rozpočítávala, hádanky, práce s demonstračními obrázky.
Aktivity k upevňování a rozvíjení třídních pravidel.
Hudební a výtvarné aktivity.
Příprava na společné oslavy MDD.
Úklidové práce.
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7. Evaluační systém MŠ
7.1 Evaluace na úrovni tříd
Sledujeme:







Vztah učitele k dané třídě – kolektivu.
Vztah učitele k dítěti.
Sebehodnocení učitele.
Vztah k rodičům – dotazníky.
Vztah k ředitelce - na úrovni celé MŠ, závěry.
Vztah k zaměstnancům a provozu MŠ - tým i jednotlivě.

Využíváme metody a techniky:




Dotazníky.
Evaluační diagnostické listy - vyhodnocujeme, zamýšlíme se dle stanovených hodnotících
kritérií.
Využíváme formy diskuse, rozhovor, pozorování, analýzy, SWOT, hospitace, vzájemné
náslechy, porady, portfolia dětí, diagnostické listy.

Využíváme zdroje informací:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Děti.
Rodiče.
Pedagogové.
Provozní zaměstnanci.
Zřizovatel.
Spolupráce s logopedem.
Spolupráce s psychologem.
Spolupráce s poradnou.
Spolupráce s SPC.
Dokumentace.
Vlastní postřehy a poznatky.

Evaluujeme projevy chování a jednání dítěte, výsledky individuálních pokroků vzdělávání
a rozvíjení dítěte vzhledem ke kompetencím. Učitelky pozorují a zapisují své poznatky
do záznamů o dětech a vychází z nich při dalším plánování. Na konci IB, měsíčně – stručné
písemné hodnocení. IB obsahuje pořádané akce, vzdělávací přínos, rizika, stručnou
sebereflexi, plnění TVP. Portfolio dítěte - sledování výsledků vzdělávání. V průběhu měsíce
září a října- sběr informací, kresba postavy, doplnění záznamu o dítěti. Během roku
průběžná diagnostika dítěte a záznamy dle potřeb učitelky. Individuální práce s předškoláky.
Druhý záznam se provádí do konce školního roku.
Výsledky ročního evaluačního plánu jsou podkladem pro zpracování Vlastního hodnocení
školy.

7.2 Evaluace na úrovni školy
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Pravidla vnitřní evaluace a hodnocení mateřské školy
 Oblasti evaluace (konkrétní jevy, které budou předmětem sledování).
 Kritéria kvality(ukazatele a indikátory kvality podle kterých bude hodnocení
probíhat).
 Způsoby (prostředky které, budou využity pro získání informací).
 Časový plán (frekvence hodnocení).
 Zodpovědnost (těch, kteří budou informace získávat, zaznamenávat a vyhodnocovat).
Vlastní hodnocení školy
•

Naplňování cílů RVP,ŠVP.

•

Kvalita podmínek vzdělávání.

•

Způsob zpracování a realizace obsahu vzdělávání.

•

Kritéria evaluace práce pedagogů včetně reflexe.

•

Kritéria evaluace práce ostatních zaměstnanců.

•

Kritéria evaluace při spolupráci s rodiči.

•

Hospitační činnost ředitelky školy.

•

Hospitační činnost vedoucího zaměstnance organizačního útvaru školy.

•

Výsledky vzdělávání.

Naplňování cílů ŠVP, RVP
•
•
•
•
•

Organizace a využívání pracovní doby.
Dodržování bezpečnostních a hygienických předpisů, organizačního řádu školy.
Údržba, čistota a estetika prostředí školy a zahrady, šetření majetku školy.
Sledovat naplňování cílů programu ve vybavenosti školy.
Reprezentování školy na veřejnosti při styku s rodiči, organizacemi.

Kvalita podmínek vzdělávání






Materiálně technické zabezpečení.
Využívání pomůcek, školní zahrady.
Integraci výchovné práce ve všech oblastech vzdělávání.
Podmínky pro čtenářskou gramotnost.
Podmínky pro hrubou a jemnou motoriku dětí.

Způsob zpracování a realizace obsahu vzdělávání
Děti:
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Denně slovně i písemně – podle potřeb pedagogů, ZV.
Záznamové listy – průběžně.
1. pololetí + konec školního roku za celou třídu písemně úroveň třídy, výjimečnost,
individuality, případné odklady, zájmové činnosti, účast na akcích a ostatní aktivity
problémové děti, integrace, klady – zápory, návrhy.

•
•
•

Učitelka:
•
•
•

K dětem – ZV, záznamy, poznámky, rozbory.
K rodičovské veřejnosti – diskuse, rozhovory, dialog.
Sama sobě - forma dotazníků – písemně.

Rodiče:
•
•
•

Rozhovory, diskuse, dialog, konzultace.
Schránka důvěry.
Forma dotazníků 1x ročně na konec školního roku.

Ředitelka:
•
•
•
•
•
•

Namátkové kontroly
Hospitace
Pozorování
Rozhovory
Diskuse.
Analýzy – písemné zpracování daného období.

Kritéria evaluace pro pedagogický personál včetně reflexe
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dát dětem dostatek prostoru pro vyjádření svých pocitů, prožitků a dojmů.
Nezahlcovat množstvím podnětů a informací, ale dát dětem prostor samostatně pracovat
a myslet.
Sledovat pedagoga, jakou pozornost věnuje řešení sporů a konfliktů mezi dětmi.
Sledovat, jak pedagog navozuje situace pohody, klidu a relaxace bez zbytečného
zatěžování dětí a neurotizováni spěchem.
Sledovat volbu činností pro děti, aby byly přiměřeně náročné daným věkovým skupinám.
Podporovat děti v samostatnosti, používat dostatečně pochvalu a pozitivní hodnocení.
Sledovat, jak pedagog komunikuje s dětmi - přímá, vstřícná, empatická a naslouchající
komunikace.
Volit vhodné činnosti, které nejsou v rozporu s bezpečností.
Vhodná motivace pedagoga, umět vzbudit zájem dětí o danou činnost.
Sledovat připravenost pedagoga na denní činnosti, připravenost a dostatek pomůcek,
dostatečná nabídka činností.
Vhodně a srozumitelně klást dětem otázky pro plnění daných požadavků a cílů.
Sledovat, zda pedagog vyžaduje u dětí dodržování předem daných pravidel a jaké vyvozuje
důsledky při jejich nedodržování.
Úroveň hygienických a sebe obslužných činností dětí, jejich samostatnost.
Přiměřená a vhodná nabídka činností pro postižené děti.
Respektovat děti se zdravotním postižením a trpělivě k nim přistupovat při činnostech.
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•

Respektovat potřeby nových dětí, dát jim dostatek prostoru pro jejich adaptaci.

Kritéria evaluace práce ostatních zaměstnanců

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dodržovat pracovní náplně, řád školy, pracovní dobu.
Udržování čistoty, být nápomocný a nápaditý pro estetiku prostředí.
Udržovat zahradu v esteticky vhodném a nezávadném stavu, hlásit závady, umět se
organizačně i pracovně podílet na jejich odstranění.
Podporovat svou přítomností duševní pohodu dětí, jejich spokojenost.
Zapojit se do plnění cílů a požadavku daného školního i třídního RP.
Být nápomocná a ochotná při plnění povinnosti nad rámec své pracovní náplně.
Spolupracovat jednotně se všemi zaměstnanci, rodiči i dětmi v MŠ, ostatní veřejností.
Kontrolovat práci firem v budově.
Respektovat soukromí rodiny, informace o dětech nezveřejňovat – diskrétnost.
Podílet se na aktivitách s dětmi.
Dodržovat zásady zdravého životního stylu, nenutit do jídla, vhodně motivovat
ochutnávky.
Podporovat pitný režim.
Zachovávat správnou technologii pro přípravu jídel a nápojů.
Respektovat a umět komunikovat s rodiči.
Napomáhat ke vzájemné důvěře na pracovišti.
Nepodporovat pokrytectví a umět otevřeně řešit daný problém.
Zachovávání mlčenlivosti o osobních a vnitřních údajích na MŠ.

Kritéria evaluace při spolupráci s rodiči

1. Vytvářet vzájemnou důvěru, vstřícnost, respekt a pocit jistoty.
2. Respektovat zájmy a požadavky rodičů, nacházet společnou cestu ve výchově
a kompromis.
3. Nabízet rodičům podílet se na programech v MŠ - vypomáhat, podávat včasné informace
o dění v MŠ, podílet se na řešení problémů výchovných, organizačních i provozních.
4. Vystavovat v prostorách MŠ všechno, co dítě v MŠ vytvoří.
5. Včas rodiče upozornit přijatelnou formou na potíže a problémové situace.
6. Zachovávat mlčenlivost o vnitřních záležitostech a informacích o dítěti.
7. Zajistit poradenství v otázce výchovy a vzdělávání.

Výsledky vzdělávání
Jsou shromažďovány, analyzovány, hodnoceny podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, kvalita a
výsledky vzdělávání. Dosažené výsledky a získané poznatky jsou zaznamenávány a následně
využívány. Je zpracovávána analýza SWOT. Mateřská škola vyhodnocuje svou práci komplexně.
Evaluace probíhá ve dvou rovinách.
1. Externí: celkové fungování systému školy jako celku.


Měřítka jsou stanovena zvnějšku. (Česká školní inspekce, zřizovatel, veřejnost).
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Je vedeno portfolio školy, kronika školy.

2. Interní: vlastní hodnocení školy.









Zjištění, zda zvolené metody a formy práce vedou k rozvoji žádoucích kompetencí dětí.
Hodnocení podmínek vzdělávání ve vztahu k rozvoji dětí.
Je vedena pedagogická diagnostika formou záznamů a portfolia dětí -osobní portfolia uspořádaný soubor vedoucí k zprostředkování cesty k individualitě dítěte informující o
zvláštnostech, zálibách, dovednostech, schopnostech a celkové vývoji dítěte.
Informace jsou přístupné pouze učitelce a zákonným zástupcům dítěte.
Je zaznamenáváno každodenní vyhodnocování pedagogické činnosti.
Je vedeno měsíční hodnocení integrovaných bloků a poznatky jsou zpracovány v
autoevaluační zprávě.
Je prováděno sebehodnocení pedagogických pracovníků a prováděna kontrolní a hospitační
činnost ( učitelkám, které mají krátkou pedagogickou praxi je věnována zvýšená pozornost
formou pomoci a rady v případě potřeby a častějšími hospitacemi).

Oblasti evaluace mateřské školy










Naplňování cílů ŠVP.
Kvalita podmínek vzdělávání.
Způsob zpracování a realizace integrovaných bloků.
Práce pedagogů a jejich sebereflexe.
Průběh a výsledky vzdělávání.
Zpětná vazba, prezentace školy .
Spolupráce se zákonnými zástupci.
Řízení školy, DVPP.
Úroveň výsledků práce školy vzhledem k ekonomickým podmínkám a zdrojům.

Platnost, účinnost: 1. 9. 2017

V Opavě, dne 1. 9. 2017

………………………………
Lenka Drastíková
ředitelka MŠ

36

Mateřská škola Opava, 17. listopadu, příspěvková organizace

.
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