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2 Obecná charakteristika školy 

 Mateřská škola Soběslav byla otevřena v lednu 1968 jako Závodní mateřská škola-

jesle LADA. Zřizovatelem a majitelem byl národní podnik LADA Soběslav. V budově byly v té 

době umístěny dvě třídy jeslí a tři třídy mateřské školy. Škola měla vlastní školní kuchyni  

a úložné sklepní prostory s kotelnou a prádelnou. V září 1980 podnik vystavěl druhou školní 

budovu se dvěma třídami. Obě budovy byly propojeny spojovací chodbou. V roce 1995 byla 

škola i přilehlé pozemky prodána soukromé společnosti. Od roku 2002 je mateřská škola 

právním subjektem, příspěvkovou organizací, jejímž statutárním zástupcem je ředitelka 

mateřské školy a zřizovatelem Město Soběslav. V lednu 2020 Město Soběslav budovy školy  

i s pozemky odkoupilo a stalo se jejich majitelem. Budovy i zahrada postupem času 

procházely dílčími úpravami. V období května - října 2021 proběhla velká rekonstrukce - 

přístavba a přestavba školy. Spojovací chodba mezi oběma budovami byla zrekonstruována 

a rozšířena o nové vstupní prostory s bezbariérovým přístupem. Třída sluníčková  

a měsíčková má novou velkou šatnu. V prostorách vedle spojovací chodby byla na západní 

straně vybudována nová sborovna a rozšířen prostor ředitelny. Na východní straně vznikly 

prostory určené pro šatny zaměstnanců s novým sociálním zařízením. Nad spojovací 

chodbou s přilehlými bočními prostory byla vybudována nová třída s kapacitou 24 dětí. U této 

třídy vznikla velká šatna určená dvěma třídám v poschodí a přípravná kuchyňka s novým 

nerez vybavením a myčkou určená pro dvě třídy. Rekonstrukcí prošla kotelna, vodovodní  

a plynové rozvody ve sklepních prostorech. Nyní má mateřská škola 7 tříd s maximální 

kapacitou 164 dětí. 

 Sama škola je umístěna uprostřed velké zahrady, která je porostlá rozmanitými 

dřevinami, některé jsou zde od jejího vzniku. Staré kovové prolézačky, houpačky  

a pískoviště byly nahrazeny novou úpravou s  dřevěnými prvky a novými pískovišti. Zahrada 

mateřské školy nabízí zdravý pohyb pro všechny děti v jakémkoli ročním období. Nová zeleň 

vytváří některá pěkná stinná místa pro pobyt dětí v letních měsících. Uměle vytvořený kopec 

slouží dětem k zimním radovánkám. 

Mateřskou školu většinou navštěvují děti z přilehlých částí a také děti bydlící 

v okolních vesnicích, které do mateřské školy dojíždějí vlaky a autobusy. Mateřská škola je 

v blízkosti autobusového a vlakového nádraží. Do mateřské školy docházejí i děti s cizí 

národností. Možnost navštěvovat mateřskou školu mají děti se speciálními vzdělávacími 

potřebami a děti nadané. 

Umístění školy umožňuje poznávání života ve městě, jeho historii i současnost, 

významné i důležité správní budovy. Umožňuje poznávání a pozorování přírody, realizaci 

prvků ekologické výchovy v parcích v blízkosti mateřské školy, v prostorách na promenádě,  

u trati, za řekou Lužnicí, u Černovického potoka i u Nového rybníka. Umožňuje řadu pěších 

výletů podporujících zdraví dětí. 

  



6 
 

3 Podmínky vzdělávání 

3.1 Věcné podmínky 

Mateřská škola má dostatečně velké prostory. Třídy jsou slunné, rozdělené  

na místnost se stoly a hernu s kobercem. Ke každé třídě přísluší přípravné kuchyňky  

a u všech tříd zrekonstruované umývárny se sprchou a toaletami. Prostorové uspořádání 

vyhovuje nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí. Nábytek ve všech třídách 

je nový, aby umožnil dětem samostatnou volbu hračky a její následný úklid. Všechny třídy 

jsou vybaveny novými stolky a židlemi, s rozměry vzhledem k věku dětí. Třídy jsou vybaveny 

dostatkem hraček a pomůcek, které jsou stále doplňovány a obměňovány. Každá třída má 

vytvořeny různé hrací koutky s nabídkou hraček a pomůcek zařízené dle věku dětí. Vybavení 

hračkami odpovídá počtu dětí i jejich věku, hračky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly 

a mohly si je samostatně brát dle stanovených pravidel. Ve třídách jsou vytvořeny čtenářské 

nebo badatelské koutky. V šatnách jsou lavičky a poličky s věšáky k uložení oblečení a obuvi 

dětí. V nově vzniklé třídě je umístěna dřevěná sestava ke cvičení. Tělocvičné nářadí  

ve třídách je průběžně doplňováno. Ve všech třídách je dostatek pomůcek a materiálu  

pro výtvarné a pracovní činnosti. Děti mohou rovněž využívat dětské hudební i netradiční 

nástroje v hudebních koutcích ve třídách. Všechny třídy jsou vybaveny hudebním nástrojem 

(klavír, varhany či kytara), radiomagnetofonem s CD přehrávačem a televizí s DVD 

přehrávačem. Obě třídy pro předškolní děti jsou vybaveny interaktivní tabulí 

s dataprojektorem. Notebooky jsou vybaveny všechny třídy mateřské školy. Tyto IT nástroje, 

kromě dalších činností, podporují u dětí digitální gramotnost. Vstupní chodba, chodby  

a šatny jsou využívány pro prezentaci dětských prací a výrobků. Nové informační tabule  

ve vstupní chodbě, nástěnky v šatnách jednotlivých tříd jsou jedním z informačních zdrojů 

pro rodiče dětí. Mateřská škola má vlastní pec na vypalování výrobků z keramické hlíny, 

která je umístěna ve sklepě budovy. Didaktické pomůcky jsou průběžně dle potřeb a nabídky 

doplňovány. Mateřská škola má dvě barevné tiskárny. 

 Mateřská škola má své vlastní logo a webové stránky, které jsou pravidelně 

aktualizovány a obrazově doplňovány. Dalším komunikačním zdrojem jsou facebookové 

stránky a využíván je také Youtube. Každá třída má pro komunikaci s rodiči vytvořeny třídní 

webové stránky, v případě potřeby pedagogičtí zaměstnanci komunikují prostřednictvím 

emailů a SMS zpráv. Pro tyto potřeby byly zakoupeny do obou budov mobilní telefony. Loga 

jednotlivých tříd a dalších místností jsou graficky sladěna s korkovými nástěnkami  

a dřevěnými značkovníky. 

 V první budově je zázemí pro činnost školní kuchyně, jsou zde sklepy s kotelnou, 

prádelnou a sklady. V prádelně je zajištěna péče o lůžkoviny a ručníky. 

V roce 2002 byla provedena rekonstrukce školní kuchyně, došlo k rozdělení 

na jednotlivé boxy a byly zakoupeny nerezové stoly. V kuchyni jsou dva konvektomaty 

určené pro zdravou technologii přípravy pokrmů. Průběžně byly zrekonstruovány přípravné 

kuchyňky u většiny tříd. 

Sborovna pro pedagogické zaměstnance s počítačem a knihovnou s odbornou 

a metodickou literaturou je průběžně doplňována literaturou a různým didaktickým 

materiálem a odbornými časopisy z oblasti pedagogiky a psychologie. Je dobrým zdrojem 

pro samostudium pedagogů. 
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Mateřská škola má vstupní bezpečnostní systém - vstup je zajištěn prostřednictvím 

čipů a kamerovým systémem. 

Mateřskou školu obklopuje velká zahrada. Vybavení zahradními dřevěnými prvky je 

řešeno do několika lokalit, aby bylo zajištěno dostatečné vyžití pro všechny děti se zřetelem 

k zajištění bezpečnosti - velké zastíněné pískoviště, kamínková plocha, dřevěná stěna  

se skluzavkou, zahradní altánek, hmatový chodníček. Pro pěstitelské činnosti dětí byly nově 

vybudovány vyvýšené záhony. Do zahrady byl umístěn hmyzí hotel. V plánu je další 

doplňování nových prvků a modernizace dle potřeby, abychom umožnily dětem další 

rozmanité aktivity. Postupně chceme vytvářet různá zákoutí s dalšími stinnými místy  

pro možnost pobytu dětí v teplých letních měsících. Záměrem je vybudování venkovní 

učebny. Hračky pro hry na zahradě jsou stále doplňovány a obměňovány dle potřeby. 

Zařízení zahrady je pravidelně kontrolováno revizním technikem. Údržbu zahrady, péči  

o zahradní zeleň, sekání zahrady a čistotu v okolí budovy mateřské školy zajišťuje 

zahradník. 

Všechny vnitřní i venkovní prostory jsou přizpůsobeny antropometrickým 

požadavkům, odpovídají počtu dětí, jsou zdravotně nezávadné a bezpečné a jsou 

estetického vzhledu. Splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů 

(týkajících se např. čistoty, teploty, osvětlení, apod.). Děti se podílejí na výzdobě interiéru 

mateřské školy. 

 Záměry: 

Máme v plánu dle prostorových, finančních, kompetenčních, organizačních, 

legislativních, časových a personálních možností 

 průběžně doplňovat a obměňovat hračky, pomůcky, odbornou literaturu  

a další vybavení ve třídách a sborovně 

 průběžně vybavovat další třídy ICT pomůckami - interaktivní tabule, PC apod. 

 doplňovat badatelské koutky - mikroskop, magnet, váhy, kutilský ponk apod. 

 pravidelnou údržbu - nátěry zábradlí, nové kryty topení, opravy dle potřeby 

 opravu balkonu u třídy hvězdičkové 

 další rekonstrukci přípravných kuchyněk 

 doplňování nových prvků, hraček a sportovních pomůcek na zahradě, 

průběžná revitalizace školní zahrady 

 ohraničení hracího prostoru na zahradě od cesty živým plotem 

 vybudování zahradního domku na hračky dětí 

 odstranění staré plechové garáže, na témže místě vybudování plochy  

s lavičkami a ohništěm 

 zakoupení nových vstupních vrat 

 rekonstrukce oplocení školy 
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 vybudování venkovní učebny 

 vytvoření zeleninové a ovocné zahrady 

 zakoupení nových přístřešků pro kola zaměstnanců a rodičů 

 výměna sklepních oken 

 oprava fasád budov 

 oprava elektroinstalace, vody a odpadů 

3.2 Životospráva a zdravotní péče 

Stravování dětí se řídí platnou legislativou. Podmínky pro poskytování školního 

stravování jsou dány ve vnitřních směrnicích školy. Po celý den je dětem poskytována 

plnohodnotná a vyvážená strava v přiměřeném množství a kvalitě dle příslušných předpisů. 

Je zajištěn pitný režim během celého dne s nabídkou čaje nebo vody. Ve všech třídách jsou 

skříňky na pitný režim s hrnečky označenými značkou dětí. Je zachována vhodná skladba 

jídelníčku, dodržovány technologie přípravy pokrmů a nápojů. Snažíme se, aby děti jídlo 

alespoň ochutnaly, do jídla je ale nenutíme. Klademe důraz na výběr kvalitních potravin  

a nápojů, na pestrost jídelníčku, zavádění nových receptur. Personál školní jídelny se 

pravidelně účastní seminářů zaměřených na moderní školní stravování a průběžně se 

vzdělává samostudiem literatury zaměřené na téma zdravého stravování. 

Příprava stravy probíhá ve vlastní školní jídelně. Provozní řád mateřské školy 

nastavuje interval mezi podávanými jídly. Děti se spolupodílejí na přípravě ke stolování.  

Ve třídách je prováděna svačina a oběd formou rituálu, všechny děti jedí společně. Děti mají 

možnost přidání jídla, učí se stolovat. Ve zvonečkové a srdíčkové třídě rozdávají oběd  

i svačinu učitelky, v kytičkové, sluníčkové a měsíčkové a hvězdičkové třídě jedí děti 

samoobslužným systémem. Ve všech třídách děti pomáhají při stolování formou ,,služby". 

Děti z předškolních tříd mají ve svém programu zařazeny "mazací dny", kdy si připravují svoji 

svačinu ve třídě za pomoci učitelek. Rodiče informujeme o dětském stravování formou 

ochutnávek ze školní kuchyně na společných nebo třídních schůzkách a také informacemi 

o novinkách ve stravování na nástěnkách. Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnkách  

a na webových stránkách mateřské školy.Problémy různých potravinových alergií dětí 

řešíme dle potřeby se zákonnými zástupci dětí. 

V mateřské škole je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který je natolik flexibilní, 

že umožňuje organizaci činností dětí v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci. 

Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku, vždy s ohledem na okamžitý stav 

počasí (mráz pod -10 °C, náledí, silný vítr, inverze apod.). 

Děti mají dostatek volného pohybu v interiéru mateřské školy, na zahradě i v okolí 

mateřské školy při pobytu venku. Za příznivého počasí se výchovná činnost přesouvá  

na školní zahradu. Zdravotní a kompenzační cviky, jógové prvky jsou součástí denních 

tělovýchovných chvilek motivovaných dle tematických bloků, s tradičním i netradičním 

náčiním, s hudbou, s říkadly. Ve třídách mají děti k dispozici nářadí a náčiní  

ke každodennímu využití (míče, obruče, prolézací tunely, apod.). 
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Odpočinek dětí vychází z potřeby relaxace, děti odpočívají na lehátkách. 

Respektujeme individuální potřebu aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí. Doba 

odpočinku a relaxace vychází z věkových a individuálních potřeb dětí. Děti nejsou ke spánku 

nuceny. Odpočinkový čas je příležitost dítěte naučit se odpočívat a relaxovat, a tudíž 

předcházet civilizačním chorobám a psychickým problémům. Dle potřeby zařazujeme  

pro předškolní děti klidové činnosti, např. přípravu na vstup do základní školy, prohlížení knih 

a časopisů, puzzle, skládačky. 

 Do mateřské školy přijímáme děti zdravé, bez zjevné známky onemocnění. Učitelky 

nesmějí dětem podávat žádné léky, pouze ve výjimečných případech po konzultaci  

s ředitelkou na základě lékařského potvrzení. Při úrazu nebo náhlém onemocnění dítěte 

informuje učitelka ihned zákonné zástupce. 

 V rámci podpory prevence zubního kazu se děti seznamují se správnou technikou 

čištění zubů. Starší děti si čistí zuby po obědě. 

 Učitelky i ostatní zaměstnanci se sami chovají podle zásad zdravého životního stylu  

a poskytují dětem přirozený vzor. 

 Záměry: 

 naučit děti zdravému stravování, které je součástí zdravého životního stylu 

 seznámit děti s významem pitného režimu, pedagog je dětem příkladem 

 spolupracovat s rodinou v oblasti zdravého stravování - třídní schůzky  

s ochutnávkou, propagační materiály, receptury pokrmů a informace  

na webových stránkách školy 

 spolupracovat s rodinou v oblasti zdravého vývoje dětského chrupu - info 

letáky apod. 

 vést děti k základním společenským návykům při stolování 

 zapojit se do projektu Zdravá školní jídelna 

 respektovat individualitu dítěte a jeho potřebu spánku a odpočinku - nabízet 

klidové činnosti 

3.3 Psychosociální podmínky 

 Všichni zaměstnanci mateřské školy vytvářejí takové prostředí, aby se zde děti  

i dospělí cítili dobře, spokojeně, jistě a bezpečně. Respektují potřeby dětí, navozují situace 

klidu, pohody, důvěry a spolupráce. Děti nejsou neúměrně zatěžovány či neurotizovány 

spěchem ani nadměrnou náročností prováděných činností. Děti jsou zatěžovány přiměřeně, 

v rámci jejich možností, mohou kdykoliv relaxovat v klidných koutcích třídy. Všechny děti 

mají rovnocenné postavení, nikdo není zvýhodňován či znevýhodňován. Děti se učí 

pravidlům soužití, které si vytvářejí společně na začátku školního roku. Osobní svoboda  

a volnost je vyvážená s nezbytnou mírou omezení, aby byla zajištěna jejich bezpečnost. 

Dětem se dostává jasných a srozumitelných pokynů. Snažíme se, aby třída byla pro děti 

kamarádským společenstvím, kde jsou rády. Učitelky se dostatečně věnují vztahům ve třídě 

a nenásilně je ovlivňují prosociálním směrem (prevence šikany jiných sociálně patologických 
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jevů), jsou vstřícné a empatické. Učitelky zařazují tvořivou improvizaci, okamžitou reakci  

na situaci, kterou vytvoří děti. Nabídka činností počítá s aktivní spoluúčastí a samostatným 

rozhodováním dítěte. Vzdělávací nabídka je dětem tematicky blízká, pochopitelná, přiměřeně 

náročná a užitečná. Vyřazujeme nezdravé soutěžení dětí. Dospělí se chovají důvěryhodně  

a spolehlivě. Učitelky děti motivují, pozitivně oceňují, vyvarují se paušálních pochval stejně 

jako odsudků. Podporují zdravé sebevědomí dítěte, učí samostatnosti i práci ve skupině, 

důvěřovat si, nebát se. V dětech rozvíjejí citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, 

zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu, respekt dospělé osoby, toleranci a úctu k seniorům. 

Nově příchozí dítě má možnost postupně se adaptovat na nové prostředí a situaci. Délku  

a potřebnost adaptačního procesu dohodne pedagog se zákonnými zástupci podle sociální 

vyspělosti dítěte a možností zákonných zástupců. Jako nevyhovující psychosociální 

podmínku vidíme vyšší počty dětí ve třídách. 

 Záměry: 

 vytvářet dobré podmínky pro vzájemnou komunikaci s rodiči při vstupu dítěte 

do mateřské školy 

 vyšší počty ve třídách eliminovat promyšleným dělením dětí na menší skupiny 

 vést zaměstnance školy k osvojování si nových poznatků v oblasti efektivní 

komunikace formou seminářů a samostudiem  

 při přijímání nových zaměstnanců seznamovat s filosofií a směřováním školy 

3.4 Organizace 

 Organizační zajištění chodu mateřské školy se řídí Školním a Provozním řádem  

a směrnicemi školy. Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální 

možnosti dětí, na jejich aktuální potřeby. Provoz v mateřské škole probíhá od 6:00 do 16:00 

hodin. Od 6:00 hodin zajišťuje provoz v mateřské škole jedna učitelka v přízemí první 

budovy, obvykle v 6:30 hodin začíná provoz v jedné ze tříd v druhé budově. V odpoledních 

hodinách se děti rozcházejí podobným způsobem. Rodiče mají možnost přivádět své dítě  

do mateřské školy dle svých potřeb. Doporučená doba příchodu je v 8:00 hodin z důvodu 

zajištění plynulosti denního programu. Při vstupu dítěte do třídy mají děti dostatečně dlouhou 

dobu na adaptaci, k dětem přistupujeme individuálně podle jejich potřeb. Děti mají potřebné 

soukromí, klid a bezpečí. Pokud se nechtějí účastnit společných činností, mají možnost se 

uchýlit na klidné místo. Ve třídách jsou vytvořeny hrací koutky, kde děti rozvíjejí námětové 

hry. Poskytujeme dětem dostatek času i prostoru pro spontánní hru, kterou mohou dokončit 

nebo v ní pokračovat později. Poměr spontánních a řízených aktivit je vyvážený. Činnosti 

jsou organizovány skupinově, individuálně i frontálně. Učitelky se dětem plně věnují. 

Podněcují děti k vlastní aktivitě a experimentování, je respektováno jejich tempo. Do denního 

programu jsou pravidelně zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity. Délka 

pobytu venku se přizpůsobuje podle ročních období a počasí. Sledování televize (DVD, 

video apod.) je příležitostně využíváno jako součást tematického bloku třídního vzdělávacího 

programu. V době odpočinku po obědě je pro děti připraven poslech čtených  

i reprodukovaných pohádek, sledování DVD pohádky, odpočinek či spánek dle potřeb 

dětí, relaxační a klidové činnosti - prohlížení knih a časopisů, puzzle, skládačky. Každé dítě 

má svoji značkou označené lehátko s lůžkovinami, které jsou pravidelně převlékány. Lehátka 
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jsou v každé třídě uložena na určeném odděleném prostoru. Z domova donesené pyžamo si 

děti nosí k výměně 1x za týden nebo podle potřeby. 

 Doplňkové aktivity plánované na daný kalendářní rok jsou přílohou ŠVP PV Barevné 

korálky, jsou organizovány jak v dopoledních hodinách, tak i odpoledne, a to i společně 

s rodiči. Tematicky navazují na integrované bloky, doplňují je a rozšiřují vzdělávací nabídku. 

Každý rok je k ŠVP zpracován dílčí celoroční projekt, jehož smyslem je prostřednictvím 

různých činností a příběhy vytvořit prostředí tvořivé pohody a aktivního přátelství. 

V případě výletů a podobných akcí je organizace dne uzpůsobena daným potřebám. 

 Do tělocvičny odcházejí každé pondělí děti z kytičkové, sluníčkové a měsíčkové  

a hvězdičkové třídy. Cvičení probíhá v měsících říjen až březen. Každá třída dochází cvičit 

1x za 3 týdny. Tělocvičnu má pronajatu MŠ v době od 8:45 – 9:30 hod. Při nepřítomnosti 

některé z učitelek je povinna doprovázet děti osoba, určená ředitelkou nebo zástupkyní, 

zpravidla školnice nebo uklízečka. 

 Mateřská škola je zapojena do projektu „Děti do bruslí“. Projekt je uskutečňován jako 

řízená doplňková činnost v rámci ranních aktivit. Cílem projektu „Děti do bruslí“ je poskytnout 

dětem předškolního věku a žákům I. stupně základních škol nabídku na výuku a získání 

základů správného bruslení. Organizátorem kurzů je stejnojmenný zapsaný spolek Děti  

do bruslí z.s., se kterým má naše mateřská škola uzavřenou Smlouvu o provádění 

bruslařské výuky. Na kurzy děti doprovázejí vždy dvě učitelky nebo jedna učitelka a další 

osoba určená ředitelkou nebo zástupkyní, zpravidla školnice nebo uklízečka. 

Přijímání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání upravuje Školní řád a příslušná 

směrnice. O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy rozhoduje ředitelka 

školy v rámci správního řízení po ukončení přijímání žádostí o přijetí k předškolnímu 

vzdělávání na základě kritérií, která jsou včas předem zveřejněna. 

 Záměry: 

 spojování tříd omezovat na nutnou potřebu, pokud k němu dochází - zajistit 

dostatečnou informovanost rodičům (info tabulky) 

 sledovat poměr spontánních a řízených činností - vyváženost 

 doporučit rodičům, aby děti přiváděly do mateřské školy do 8:00 hodin, aby se 

děti mohly účastnit celého denního programu 

3.5 Řízení školy 

Povinnosti, pravomoci a úkoly všech zaměstnanců mateřské školy jsou vymezeny. 

Jednotlivé úseky spolu vzájemně spolupracují a pomáhají si. Ředitelka podporuje a motivuje 

spoluúčast všech členů týmu na rozhodování o zásadních otázkách života školy, respektuje 

jejich názory a realizuje dobré inovační návrhy. Každý člen kolektivu má svou pracovní náplň 

a rozsah zodpovědnosti. 

Tvorba ŠVP vychází z analýzy a hodnocení a je vypracováván ve spolupráci 

s ostatními členy kolektivu. 

Ředitelka školy kontroluje a vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, pozitivně hodnotí 

úspěchy a motivuje k další práci. Konzultuje s učitelkami jejich profesní plány. 
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Ve škole je zaveden funkční informační systém. Pedagogické rady se konají  

dle plánu, provozní porady dle potřeb školy. Pedagogické a provozní porady za účasti všech 

pracovnic školy alespoň jedenkrát ročně nebo operativně dle potřeby řešení problémů. 

K informacím slouží nástěnka ve sborovně. 

Na spolupráci se zákonnými zástupci se podílejí všechny pedagogické 

zaměstnankyně. Denně ústní formou krátké a stručné konzultace, nebo podle jejich potřeby 

v předem dohodnutém čase, pokud jde o problém vyžadující více času. 

Mateřská škola úzce spolupracuje se zřizovatelem, s orgány veřejné správy  

a samosprávy, s pediatry a pracovníky PPP nebo SPC. Spolupracujeme se zaměstnanci 

PPP, kteří zajišťují pro naši školu metodickou a poradenskou činnost v případě potřeby. 

Spolupracuje se základními školami, s kulturním domem, městskou knihovnou, 

společenským centrem, základní uměleckou školou, Senior domem apod. 

  Záměry: 

 společně se všemi zaměstnanci naplňovat cíle a filosofii mateřské školy 

 podporovat kreativní a na rozvoji školy participující zaměstnance 

 pravidelné sebehodnocení všech zaměstnanců 1x ročně 

 spolupracovat se zaměstnanci PPP 

 spolupracovat se zákonnými zástupci - využít ankety ke zkvalitnění chodu školy 

3.6 Personální zajištění 

 V mateřské škole pracuje 12 učitelek včetně ředitelky, které mají předepsanou 

odbornou kvalifikaci. V současné době pracuje v mateřské škole jedna asistentka pedagoga. 

Všichni pedagogové se stále sebevzdělávají formou různých odborných seminářů, webinářů 

a jednak prostřednictvím odborné literatury. Vedení školy je maximálně podporuje. Nabídky 

různých vzdělávacích institucí jsou využívány dle provozních možností, neboť v době 

nepřítomnosti pedagogů nelze zajistit optimální provoz. Poznatky a dovednosti, nové 

efektivní metody práce, náměty ze seminářů využívají učitelky ve své práci s dětmi. Práce 

všech učitelek se opírá o pedagogické a metodické zásady výchovy a vzdělávání 

předškolních dětí. Služby učitelek jsou organizovány tak, aby byla zajištěna dětem optimální 

pedagogická a individuální péče. Ve všech třídách se snažíme v optimálním čase  

o souběžné působení obou učitelek (překrývání minimálně v rozsahu dvou a půl hodin). 

 O plynulý provoz a čistotu se stará ekonomka a vedoucí školní jídelny, tři kuchařky, 

jedna školnice a tři uklízečky, domovník a zahradník. 

 Zaměstnanci jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem. 

Záměry: 

 podporovat všechny zaměstnance v jejich profesním rozvoji, využívat rozličných 

možností - semináře, webináře, odborná literatura, vzájemné hospitace, sdílení 

zkušeností apod. 

 zajistit pomoc novým zaměstnancům v jejich začleňování do kolektivu 
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ZAMĚSTNANCI MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Ředitelka Bc. Eva Kuklová 

Zástupkyně Hana Vacková 

UČITELKY 

Třída Zvonečková 

Ivana Fialová 

Kateřina Kozlíková 

Bc. Eva Kuklová 

Třída Srdíčková 

Radana Mikulová 

Ivana Hošková 

Třída Kytičková 

Mgr. Zuzana Koblasová 

Michaela Křiklánová 

Třída Sluníčková 

Jana Pourová 

Hana Vacková 

Třída Měsíčková Michaela Beránková 

Třída Hvězdičková 

Mgr. Alena Fremrová 

Bc. Jana Veselá 

Asistent pedagoga Barbora Karpíšková 

Ekonomka a vedoucí školní jídelny Lenka Veselá 

Kuchařky 

Marta Vonešová 

Kateřina Hervířová 

Miroslava Vacková 

Školnice Šárka Neknězová 

Uklízečky 

Romana Svobodová 

Žaneta Bártová 

Lucie Sedláčková 

Topič a domovník Jaroslav Škopek 
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3.7 Spoluúčast rodičů 

 Spolupráce mezi učitelkami a rodiči funguje na základě oboustranné důvěry  

a otevřenosti, vstřícnosti, porozumění, respektu a ochoty spolupracovat, na základě 

partnerství. Hlavní prioritou školy je osobní kontakt s rodiči. Učitelky pravidelně informují 

rodiče o jejich dětech. Domlouvají se a radí o společném postupu při výchově i vzdělávání 

dítěte. K aktuálním informacím slouží nástěnky na chodbách a v šatnách. Různými způsoby 

se snažíme zapojovat rodiče do společných činností s dětmi. Společně oslavujeme Den  

pro maminky, Den dětí, pořádáme slavnostní rozloučení s předškoláky. Rodiče dle možností 

poskytují naší škole různé druhy materiálu (textil, papír apod.). Vzdělávací nabídka je 

zpestřena zapojením rodičů do náplně vzdělávacího obsahu, děti se seznamují s různými 

profesemi rodičů (myslivec, výpravčí, včelař, ...). Mateřská škola podporuje rodinnou 

výchovu. 

 Spolupráce s rodiči je organizována formou třídních schůzek spojených  

s vystoupením dětí, ochutnávkou z jídelníčku naší školní kuchyně, dále formou individuálních 

pohovorů s rodiči, vydáváním informačního letáčku o mateřské škole, informacemi 

na nástěnkách v jednotlivých třídách a na webových stránkách mateřské školy, s konkrétními 

odkazy do jednotlivých tříd. V případě potřeby využíváme emailové nebo SMS komunikace. 

 S rodiči spolupracujeme v období adaptačního procesu při prvotním nástupu dítěte  

do mateřské školy. 

 Den otevřených dveří probíhá v době před přijímáním žádostí k předškolnímu 

vzdělávání a také virtuálně na webových stránkách školy. 

 V oblasti čtenářské gramotnosti se snažíme podporovat rodinné prostředí volně 

přístupnou "Neruďáčkovou knihovničkou" ve stupních prostorách školy. Knihy zde umístěné 

jsou určené k domácímu čtení na principu "Půjč si a vrať, nebo přines jinou". 

 Zaměstnanci chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost v jejích svěřených 

vnitřních záležitostech. Jednají s rodiči ohleduplně a taktně. 

Záměry: 

 s ohledem na zájmy dítěte neustále taktně a citlivě působit na rodiče 

 konzultací s rodiči využívat ke hledání společných cest k podpoře dítěte 

 průběžně informovat rodiče o dění v mateřské škole, ve třídě, sledovat nástěnky, 

webové stránky tříd 

 zapojování rodičů do dění v mateřské škole 

3.8 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 

 RVP PV vychází ve své základní koncepci z respektování individuálních potřeb  

a možností dítěte. Dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami je dítě, které k naplnění 

svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném 

základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Tyto děti mají právo  

na bezplatné poskytování podpůrných opatření z výčtu uvedeného v § 16 školského zákona. 

Podpůrná opatření realizuje mateřská škola. Podpůrná opatření se podle organizační, 

pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti stupňů. Podpůrná opatření prvního stupně 
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uplatňuje mateřská škola i bez doporučení školského poradenského zařízení na základě 

plánu pedagogické podpory (PLPP). Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze 

uplatnit pouze s doporučením ŠPZ. Začlenění podpůrných opatření do jednotlivých stupňů 

stanoví Příloha č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními 

prvního stupně je ŠVP PV podkladem pro zpracování PLPP a pro děti s přiznanými 

podpůrnými opatřeními vyšších stupňů podkladem pro tvorbu IVP. PLPP zpracovává 

mateřská škola samostatně, IVP zpracovává škola na základě doporučení ŠPZ. 

  

Plán pedagogické podpory (PLPP) 

 Zjistí-li pedagog, že v kolektivu třídy je dítě, které na základě své jinakosti potřebuje 

úpravu metod a organizaci vzdělávání, vypracuje plán pedagogické podpory (PLPP). 

S PLPP seznámí škola zákonné zástupce a pedagogické pracovníky, kteří se podílejí  

na provádění plánu. 

 PLPP zahrnuje popis obtíží dítěte a speciální vzdělávací potřeby, definuje podpůrná 

opatření, která škola nastavila, stanovuje cíle podpory a vyhodnocování naplňování plánu. 

PLPP škola po 3 měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření vyhodnotí, zda 

podpůrná opatření vedou k naplnění stanovených cílů. Pokud jsou výsledky vzdělávání 

dítěte uspokojivé a nastavená podpora dítěti pomáhá v potřebném rozsahu, pokračuje se  

ve vzdělávání v tomto režimu. Pokud nepostačují podpůrná opatření prvního stupně, 

doporučí ředitelka školy využití poradenské pomoci ŠPZ za účelem posouzení speciálních 

vzdělávacích potřeb dítěte. 

  

Individuální vzdělávací plán (IVP) 

 Mateřská škola zahájí poskytování podpůrných opatření 2.-5.stupně: 

 po obdržení doporučení ŠPZ, 

 po získání informovaného souhlasu zákonného zástupce, 

 na základě žádosti zákonného zástupce dítěte. 

 Mateřská škola zpracovává individuální vzdělávací plán (IVP) vyžadují-li to speciální 

vzdělávací potřeby dítěte. IVP je zpracuje třídní pedagog do 1 měsíce, kdy škola obdržela 

doporučení a žádost zákonného zástupce dítěte. Vypracování IVP konzultuje s ostatními 

pedagogy, s asistentem pedagoga, se ŠPZ. Poté jsou s IVP seznámeni zákonní zástupci  

a ŠPZ. IVP může být průběžně doplňován a upravován. Škola ve spolupráci se ŠPZ  

a zákonným zástupcem průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření nejméně 

1x ročně. 

 Pro úspěšné vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními naše škola 

zabezpečuje: 

 uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu  

při plánování a organizaci činností, včetně určování obsahu, forem i metod 

vzdělávání; 

 realizaci všech stanovených podpůrných opatření při vzdělávání dětí; 
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 osvojení specifických dovedností v úrovni odpovídající individuálním potřebám  

a možnostem dítěte zaměřených na samostatnost, sebeobsluhu a základní 

hygienické návyky v úrovni odpovídající věku dítěte a stupni postižení; 

 spolupráci se zákonnými zástupci dítěte, školskými poradenskými zařízeními,  

v případě potřeby spolupráci s odborníky mimo oblast školství; 

 snížení počtu dětí ve třídě v souladu správními předpisy; 

 přítomnost asistenta pedagoga podle stupně přiznaného podpůrného opatření. 

Záměry: 

 spolupracovat se zákonnými zástupci, s PPP a SPC 

3.8.1 Jazyková příprava dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka 

 Děti-cizinci a děti, které pocházejí z jiného jazykového a kulturního prostředí, 

potřebují podporu učitele mateřské školy při osvojování českého jazyka. Mateřská škola 

věnuje zvýšenou pozornost tomu, aby dětem s nedostatečnou znalostí českého jazyka 

začala být poskytována jazyková podpora již od samotného nástupu do mateřské školy.  

Při práci s celou třídou je třeba mít na vědomí, že se v ní nacházejí i děti, které se český 

jazyk učí jako druhý jazyk, škola tomu uzpůsobuje didaktické postupy a děti cíleně podporuje 

v osvojování českého jazyka. Mateřská škola poskytuje dětem s nedostatečnou znalostí 

českého jazyka jazykovou přípravu pro zajištění plynulého přechodu do základního 

vzdělávání. 

 Zvláštní právní úprava platí pro mateřské školy, kde jsou alespoň 4 cizinci v povinném 

předškolním vzdělávání v rámci jednoho místa poskytovaného vzdělávání. V takovém 

případě zřídí ředitelka mateřské školy skupinu nebo skupiny pro bezplatnou jazykovou 

přípravu pro zajištění plynulého přechodu do základního vzdělávání v souladu s vyhláškou  

č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Vzdělávání  

ve skupině pro jazykovou přípravu je rozděleno do dvou nebo více bloků v průběhu týdne. 

Ředitelka mateřské školy na základě posouzení potřebnosti jazykové podpory dítěte může 

zařadit do skupiny pro jazykovou přípravu rovněž jiné děti, než jsou cizinci v povinném 

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

materiálem při vzdělávání dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka je Kurikulum češtiny 

jako druhého jazyka pro povinné předškolní vzdělávání, který škola využívá  

při individualizované práci s dětmi s nedostatečnou znalostí českého jazyka. 

3.9 Vzdělávání dětí nadaných 

 V předškolním věku dítě prochází obdobím nerovnoměrného a skokového vývoje, 

mnohdy je těžké odlišit při identifikaci nadání dítěte od akcelerovaného vývoje v určité 

oblasti. Dítě, které vykazuje známky nadání, je dále podporováno. Vzdělávání probíhá 

takovým způsobem, aby byl stimulován rozvoj jeho potenciálu včetně různých druhů nadání 

a aby se tato nadání mohla ve škole projevit a pokud možno i uplatnit a dále rozvíjet. 

 Mateřská škola vytváří podmínky, které směřují k co největšímu využití potenciálu 

každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. Dítě, které vykazuje známky 

nadání, je podporováno, hračkami a pomůckami je rozvíjen jeho potenciál. Škola disponuje 
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pomůckami pro rozvoj nadání a je připravena případně zajistit a vytvořit podmínky dle potřeb 

dětí. 

Záměry: 

 spolupracovat se zákonnými zástupci, s PPP a SPC 

 vybavení pomůckami dle potřeby 

3.10 Vzdělávání dětí od dvou do tří let 

 Rámcové cíle a záměry vzdělávání obsažené v RVP PV jsou vhodné i pro vzdělávání 

dětí od dvou do tří let. Dvouleté děti se učí především hrou, nápodobou, situačním učením  

a vlastním prožitkem. Potřebují pravidelný denní režim a rituály, dostatek emoční podpory, 

zajištění pocitu bezpečí, přiměřeně podnětné prostředí a činnosti, více individuální péče, 

srozumitelná pravidla. Větší prostor je věnován volným hrám a pohybovým aktivitám. 

 Vzdělávací činnosti jsou realizovány ve skupinách i individuálně. 

 Mateřská škola vytváří podmínky pro adaptaci dítěte v souladu s jeho individuálními 
potřebami. 

 Mateřská škola je vybavena hračkami a pomůckami pro dvouleté děti. 

 Prostředí je upraveno tak, aby poskytovalo dostatečný prostor pro volný pohyb a hru 
dětí. 

 Ve třídě jsou nastavena dětem srozumitelná pravidla pro používání a ukládání hraček 
a pomůcek. 

 Děti mají možnost naplnit potřebu průběžného odpočinku. Režim dne respektuje 
potřeby dětí (dostatek času na činnosti i odpočinek). 

 Mateřská škola je vybavena zázemím pro zajištění hygieny dítěte. 

 Šatna je vybavena úložným prostorem na náhradní oblečení a hygienické potřeby. 

 Pro zajištění bezpečnosti jsou znepřístupněny bezpečnost ohrožující předměty. 

 Pedagog uplatňuje k dítěti laskavě důsledný přístup, dítě pozitivně přijímá. 

 V mateřské škole jsou aktivně podněcovány pozitivní vztahy, které vedou  
k oboustranné důvěře a spolupráci s rodinou. 

Záměry: 

 nastavovat dětem srozumitelná pravidla života ve třídě 

 organizačně a provozně zajistit třídu dle potřeby 

3.11 Spolupráce se ZŠ 

Ve spolupráci se základní školou se zaměřujeme na propagaci práce mateřské školy, 

zveme učitelky ze základní školy spolu s dětmi do MŠ, na výstavy výtvarných prací.  

Před zápisem do ZŠ navštěvují děti z MŠ každoročně první třídy základní školy a pořádáme 

pro rodiče společné besedy s učitelkami ZŠ. Děti s učitelkami pravidelně navštěvují své 

bývalé kamarády v mateřské škole v pololetí a na konci školního roku. Učitelky mateřské 



18 
 

školy mají možnost získat zpětnou vazbu o úrovni přípravy dětí do 1. třídy a učitelky základní 

školy mají možnost se seznámit s budoucími prvňáčky. Spolupráce se základními školami je 

na dobré úrovni. 

Záměry: 

 vyhledávat další možnosti spolupráce 

3.12 Spolupráce se zřizovatelem 

 Informujeme pravidelně Radu města Soběslav o vynaložených finančních 

prostředcích a o záměrech naší mateřské školy. Probíhají pravidelné porady ředitelů škol  

se zaměstnanci Městského úřadu - organizačního oddělení kompetentního pro oblast 

školství a se zástupci vedení města. Na spolupráci se podílejí i děti formou dárků a přáníček 

u příležitosti různých svátků v roce. Zástupce města zveme na slavnostní rozloučení  

s předškoláky. 

Záměry: 

 vyhledávat další možnosti spolupráce 

3.13 Spolupráce s veřejností 

 Prezentace mateřské školy je zajištěna na webových stránkách školy. 

Spolupracujeme s redakcí časopisu Hláska, kde informujeme prostřednictvím tisku o dění  

v mateřské škole. Pro Dny otevřených dveří je zpracována barevná brožura. Obsahuje 

základní informace o naší mateřské škole. Je k dispozici rodičům nově nastupujících dětí  

i veřejnosti. Celoroční dění v mateřské škole s obrazovým materiálem shrnují ročenky: 

Barevné korálky, Rok se strašidlem Doudlem, Rok s pohádkovými skřítky, Školka má 

narozeniny, Rok s vílou Sedmikráskou, Rok se skřítkem Soběslaváčkem. Materiály obsahují 

všechny skutečnosti, které charakterizují školu a její vzdělávací program za jednotlivé školní 

roky. 

 Již tradicí se stala spolupráce se SENIOR domem a Domem s pečovatelskou 

službou v našem městě. Děti z předškolních tříd pravidelně navštěvují soběslavské seniory 

se svým hudebně pohybovým pásmem. Záměrem nás všech je naučit děti vzájemné pomoci, 

toleranci, úctě ke stáří a porozumění. 

 Ve spolupráci s pediatrem se zaměřujeme na podchycení všech dětí, které potřebují 

tuto odbornou péči. Konzultujeme všechny problémy, týkající se dětí potřebujících péči 

logopeda, odborného lékaře. 

 Spolupracujeme s odborem sociální péče v Soběslavi, s PPP v Soběslavi  

a dle potřeby se SPC. 

 Velmi dobrá je naše spolupráce s Městskou knihovnou při každoroční přípravě 

a realizaci výstavy dětských prací. Rovněž akce Kouzelná noc se koná ve spolupráci  

s knihovnou, připojujeme se k Noci s Andersenem pořádanou Klubem dětských knihoven 

SKIP ČR. 
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 Studenti gymnázia ze Soběslavi připravují pro děti z mateřské školy pravidelné 

adventní koncerty, pěvecký sbor gymnázia Melodico připravuje svá vystoupení na akci 

Loučení s předškoláky v místním kině. 

 Dobrá spolupráce byla rovněž navázána s Městským muzeem v rámci uskutečněných 

Kouzelných nocí. 

 Pokračujeme ve spolupráci s Kulturním domem formou vystoupení našich dětí  

před vánočními svátky a ukončení školního roku, rovněž návštěvou divadelních představení. 

Navázali jsme spolupráci se Společenským centrem, kde každoročně probíhá slavnostní 

stužkování předškoláků, a navštěvujeme filmové představení v kině. Ve spolupráci  

s Kulturním domem a paní Renatou Jelenovou se pravidelně významně podílíme na akci 

Pochod za Doudlem, určené pro širokou veřejnost. 

 Naše škola je zapojena do aktivity e-Twinning. Jedná se o spolupráci evropských škol 

na dálku prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. 

 

Záměry: 

 hledat nové možnosti k navazování kontaktů, které budou doplňovat vzdělávací 

program mateřské školy 

 navázat spolupráci s logopedem 

 pokračovat v aktivitě e-Twinning, zapojit další pedagogy 

 pokračovat ve vydávání ročenek 

 navázat nové formy spolupráce se základní uměleckou školou 
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4 Organizace vzdělávání 

Sedmitřídní mateřská škola je umístěna ve dvou patrových budovách propojených 

spojovací chodbou. Třídy jsou označeny obrázkovým logem a jsou homogenní. V první 

budově jsou čtyři třídy pro děti mladšího věku. Ve třídě Zvonečkové jsou zpravidla děti  

od dvou do čtyř let, ve třídě Srdíčkové jsou děti zpravidla ve věku od tří do čtyř let. Ve třídě 

Kytičkové a Stromečkové jsou děti od čtyř do pěti-ti let věku. Ve druhé budově jsou tři třídy 

pro děti staršího věku. Ve třídě Sluníčkové, Měsíčkové a Hvězdičkové jsou děti ve věku  

od pěti do sedmi let. Třída Sluníčková a Měsíčková je tzv. dvoutřídka. Všechny třídy mají 

stejné zaměření. Každá třída má svoje sociální zařízení a přípravnou kuchyňku. Ve třídách 

jsou vytvořeny různé hrací koutky s nabídkou hraček a pomůcek zařízené dle věku dětí. 

Jedná se o logo koutky, čtenářské nebo badatelské koutky, polytechnicky zaměřené koutky, 

koutky s možností využití hudebních nástrojů nebo tělovýchovného náčiní. Pro rozvoj 

digitální gramotnosti dětí jsou třídy Sluníčková a Hvězdičková vybaveny interaktivní tabulí  

s dataprojektorem a PC. 

Přijímání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání upravuje Školní řád a příslušná 

směrnice. Blíže také na webových stránkách školy. O přijetí dítěte k předškolnímu 

vzdělávání do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy v rámci správního řízení po ukončení 

přijímání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání na základě kritérií, která jsou včas 

předem zveřejněna. Při rozdělování dětí do tříd vychází ředitelka z možností provozu, věku 

dětí, a pokud to lze, i z požadavků rodičů. Složení dětí ve třídách je každý rok odlišné. 

 

POČET TŘÍD 6 

POČET DĚTÍ 140 

NÁZEV TŘÍDY VĚK DĚTÍ POČET DĚTÍ UČITELKY 

Zvonečková 3 – 4 24 3 

Srdíčková 3 – 4 24 2 

Kytičková 4 – 5 24 2 

Sluníčková 5 – 7 24 2 

Měsíčková 5 – 7 16 1 

Hvězdičková 5 – 7 24 – 28 2 

 

  



21 
 

4.1 Distanční vzdělávání 

 Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona,  
nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu 
nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost 
většiny dětí ze třídy, nebo většina dětí z mateřské školy, pro které je předškolní vzdělávání 
povinné, poskytuje škola dotčeným dětem vzdělávání distančním způsobem. Vzdělávání 
distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího 
programu, školního vzdělávacího programu a třídního vzdělávacího programu v míře 
odpovídající okolnostem. Pro ostatní platí distanční vzdělávání na dobrovolném zapojení dětí 
a jejich zákonných zástupců s ohledem na individuální podmínky. 

4.1.1 Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání 

distančním způsobem 

 V distančním vzdělávání je potřeba zajistit optimální způsob komunikace zákonného 
zástupce s mateřskou školou. Zákonný zástupce na formuláři vydaném mateřskou školou 
oznámí při nástupu do mateřské školy, jakou formu komunikace pro své dítě zvolil. 
Komunikace se zákonnými zástupci po celou dobu distančního vzdělávání bude probíhat:  
a) telefonicky, b) písemnou formou, c) elektronicky na uvedené emailové adrese jednotlivých 
tříd. Distanční vzdělávání bude probíhat elektronickou nebo tištěnou formou zasíláním 
materiálů a pokynů k práci. Vtištěné podobě bude k dispozici u vstupu do budovy školy 
označený box s obálkou. V mimořádných případech může být obálka osobně doručena 
pedagogem na adresu bydliště zákonného zástupce, po předchozí domluvě sním. 
Od pedagogů mateřské školy bude vyžadována zpětná vazba splněných úkolů a činností  
od zákonných zástupců: a) elektronicky na určený email dané třídy, b) osobním odevzdáním 
do označeného boxu u vstupu do budovy školy, c) do uvedeného termínu po individuální 
domluvě s rodiči předání pedagogovi na adrese místa bydliště. Způsob poskytování 
vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola 
individuálním podmínkám dítěte. Pro děti, na které se nevztahuje povinné předškolní 
vzdělávání, je distanční vzdělávání na dobrovolném zapojení. 
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5 Charakteristika vzdělávacího programu 

 Cíle předškolního vzdělávání jsou dané Rámcovým vzdělávacím programem  

pro předškolní vzdělávání a jeho přílohou Konkretizovanými očekávanými výstupy. 

Hlavní cíle vzdělávání: 

1. rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání 

2. osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 

3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná 
osobnost působící na své okolí 

 

Filosofie školy: 

Jako barevné korálky navlékáme na šňůrky zážitky ze společných her a činností. 

Čím je jich víc a čím jsou pestřejší, tím barevnější svět poznáváme  

a tím větší radost spolu prožíváme. 

 

Cíle a záměry školy 

 rozvíjet každé dítě všestranně a harmonicky - po stránce fyzické, psychické  

i sociální, aby na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně 

samostatnou osobností schopnou zvládat, pokud možno aktivně as osobním 

uspokojením, takové nároky, které jsou na ně běžně kladeny, a zároveň i ty, které ho 

v budoucnu nevyhnutelně čekají 

 rozvíjet dětskou osobnost s přihlédnutím k individualitě každého jedince 

 motivovat dítě k aktivnímu poznávání okolního světa, povzbuzovat jeho chuť  

k učení, tvořivosti a zájmu poznávat nové, přibližovat normy a hodnoty naší 

společností uznávané 

 umožnit dítěti prožít den v mateřské škole plný radosti, volnosti a nevšedních zážitků 

 spokojenost dětí, rodičů a zaměstnanců 

 

Cesta k cílům a záměrům školy, metody a formy vzdělávání 

 vzdělávání dětí maximálně přizpůsobovat jejich vývojovým fyziologickým, kognitivním, 

sociálním a emocionálním potřebám 

 vytvářet optimální podmínky, v prostředí přirozeném dětskému věku, k rozvoji 

osobnosti každého dítěte, i dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, dětí 

nadaných 

 vytvářet kamarádské a přátelské prostředí, ve kterém se dítě bude cítit jistě, 

bezpečně, radostně a spokojeně 
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 respektovat individualitu dětí, každému dítěti poskytovat pomoc a podporu  

v míře, kterou individuálně potřebuje, a v kvalitě, která mu vyhovuje, vycházet  

ze znalosti aktuálního stavu vývoje dítěte; zajistit, aby pedagogické aktivity probíhaly 

v rozsahu potřeb jednotlivých dětí 

 uplatňovat širokou škálu metod a forem vzděláváni 

 vhodně využívat prožitkové a kooperativní učení hrou a činnostmi dětí, které jsou 

založeny na přímých zážitcích dětí, podporují jejich zvídavost a potřebu objevovat, 

podněcují radost z učení a zájem poznávat nové a získávat další dovednosti. 

Prožitkové učení má tyto znaky: 

 spontaneita - děti nabízené aktivity realizují na základě vlastní aktivity, 

vlastního rozhodnutí 

 objevnost - děti mají možnost experimentovat, objevovat a nalézat nové 

řešení 

 komunikativnost - děti se domlouvají ve dvojici nebo skupině, rozhodují kdo, 

co, jak 

 aktivita a tvořivost - nepředkládat dětem hotové návody a postupy, 

podporovat prostředí bohaté na podněty, různorodé materiály a pomůcky 

 celostnost - využití všech smyslů při činnostech dětí (Piaget: "dítě myslí 

rukama") 

 uplatňovat situační učení - vytvářet a využívat situací, dítě se učí dovednostem  

a poznatkům v okamžiku, kdy to potřebuje a lépe pochopí jejich smysl 

 spontánní sociální učení - ve všech činnostech a situacích v průběhu celého dne 

poskytovat dítěti vzory chování a postojů, které jsou vhodné k nápodobě 

 ve vzdělávání jsou uplatňovány aktivity spontánní i řízené, které jsou vzájemně 

provázané a vyvážené, činnosti probíhají ve skupinách i individuálně 
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Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 

 Cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou pro vzdělávání všech dětí společné.  

Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je přizpůsobují učitelky tak, aby 

maximálně vyhovovaly dětem, jejich potřebám i možnostem. Snahou pedagogů je (stejně 

jako ve vzdělávání dětí, které speciální vzdělávací potřeby nemají) vytvoření optimálních 

podmínek k rozvoji osobnosti každého dítěte, k učení i ke komunikaci s ostatními a pomoci 

mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti. Účelem podpory vzdělávání těchto dětí je plné 

zapojení a maximální využití vzdělávacího potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho 

individuální možnosti a schopnosti. Při vzdělávání dítěte se speciálními vzdělávacími 

potřebami učitel zahrnuje do svých vzdělávacích strategií podpůrná opatření. Důležitou 

podmínkou úspěšnosti je nejen volba vhodných (potřebám dětí odpovídajících) vzdělávacích 

metod a prostředků, které jsou v souladu se stanovenými podpůrnými opatřeními, 

ale i uplatňování vysoce profesionálních postojů učitelů i ostatních pracovníků, kteří se  

na péči o dítě a jeho vzdělávání podílejí. Rozvoj osobnosti dítěte závisí na citlivém  

a přiměřeném působení okolí. Proto se snažíme vytvářet podmínky pro jejich pozitivní přijetí. 

K tomu je nutné navázat úzkou spolupráci s rodiči všech dětí, citlivě s nimi komunikovat  

a předávat potřebné informace. Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 

spolupracuje učitel s dalšími odborníky, využívá služby školských poradenských zařízení. 

 

Jazyková příprava dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka 

 Podpůrným materiálem při vzdělávání dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka 

je Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro povinné předškolní vzdělávání, který lze 

využívat při individualizované práci s dětmi s nedostatečnou znalostí českého jazyka již  

od nástupu do mateřské školy. 

 

Vzdělávání dětí nadaných 

 Mateřská škola vytváří podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte  

s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí i pro vzdělávání dětí nadaných. Dítě, které 

vykazuje známky nadání, je dále podporováno, je stimulován rozvoj jeho potenciálu včetně 

různých druhů nadání. Mateřská škola zajistí realizaci všech stanovených podpůrných 

opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí. Při vzdělávání 

dětí nadaných spolupracuje učitel s dalšími odborníky, využívá služby školských 

poradenských zařízení. 

 

Vzdělávání dětí od dvou do tří let 

 Cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou vhodné i pro vzdělávání dětí od dvou  

do tří let. Dvouleté dítě projevuje velkou touhu po poznání, experimentuje, objevuje. Poznává 

všemi smysly. Vymezuje se vůči ostatním, osamostatňuje se, bývá egocentrické. Neorientuje 

se v prostoru a čase, žije přítomností a situacemi, které ji naplňují. V pohybových aktivitách 

je méně obratné. Má méně zkušeností. Pro dvouleté dítě je zařazení do mateřské školy 

nejčastěji první sociální zkušeností mimo širší rodinu. Obvykle se projevuje silnější potřebou 

vazby na dospělou osobu. Poznává nové vzorce chování dospělých i vrstevníků, vymezuje si 

vlastní prostor, přijímá vymezené hranice a nové role. Učitelka zastává velmi významnou 

pozici, stává se zástupcem rodiče, jistotou a oporou dítěte v běžném dění i v budování 
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vztahů s vrstevníky. Dvouleté děti se nejvíce učí nápodobou, situačním učením, vlastním 

prožitkem a především hrou. Často vyžadují opakování činností, potřebují pravidelné rituály, 

zpravidla udrží pozornost jen velmi krátkou dobu. Mateřská škola citlivě přizpůsobuje 

organizaci se střídáním nabídky činností, trénováním návyků a praktických dovedností, 

ponecháním co největšího prostoru pro volné hry a pohybové aktivity. Dětem dvou až 

tříletým je věnována péče přiměřená jejich věku. 

 

 

 

  


