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Motto školy: 

Kdybych měla své dítě vychovat znovu, 

Vybudovala bych pro ně nejdřív sebeúctu a pak teprve dům. 

Prstem bych víc malovala a míň hrozila. 

Méně bych ho opravovala a víc si s ním vykládala. 

Nestarala bych se tak o učení, ale prostě bych se starala. 

Chodila bych víc na procházku a pouštěla víc draků na provázku. 

Přestala bych si hrát na vážnou, ale vážně bych si hrála. 

Proběhla bych víc polí a viděla víc hvězd. 

Víc bych ho objímala a míň s ním „válčila“! 

Viděla bych v žaludu častěji dub. 

Nebyla bych přísná, ale přístupná. 

Neučila bych ho lásce k síle, ale naučila bych ho síle lásky. 

 

Nikdy nebudeme moci vychovávat své děti znovu. 

Máme jen jedinou možnost a příležitost, a to NEOPAKOVATELNOU!!! 

 

                                                                                      Diane Loosmansová 

 

 

Specifika školy: Osobnostně orientovaná výchova 
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Zpracování programu: 

Pedagogická rada schválila ŠVP pro PV 

Mateřská škola Halenkov, okres Vsetín 

Dne : 31.8.2013 

Tento Školní vzdělávací program pro  předškolní vzdělávání je platný od 1.9.2013  

 

Identifikační údaje školy 

Adresa: 

Mateřská škola Halenkov, okres Vsetín 

Halenkov 603 

756 03 Halenkov 

Zřizovatel: obec Halenkov 

Číslo telefonu: 571 457 350 

IČO: 

70938041 

Číslo účtu: 

177167 6329/0800 

 

Kontaktní osoba: Ivana Bátlová - ředitelka Mateřské školy 
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I. 

 

Úvod 

Na základě zákona č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství a na základě 

zřizovací listiny byla mateřské škole přiznána právní subjektivita od 1.1.2002 

Škola provádí svou činnost v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, řídí se 

ve své činnosti předpisy MŠMT a obecně platnými předpisy. 

Mateřská škola je zřízena jako příspěvková organizace. Základním posláním mateřské školy 

je podporovat zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a vytvářet optimální podmínky 

pro jeho individuální osobnostní rozvoj, v návaznosti na jeho výchovu v rodině a v úzké 

součinnosti s rodinou. 

Mateřská škola Halenkov má 3 třídy s kapacitou 75 dětí. 

V roce 2014 bylo zřízeno odloučené pracoviště MŠ s kapacitou 16 dětí v ZŠ Halenkov. 

 

Charakteristika školy 

Naše mateřská škola je umístěna v údolí krásné valašské krajiny v okolí Beskyd. 
Tradice mateřské školy sahají již do roku 1948. Nevyhovující podmínky staré budovy vedly 

k výstavbě nové MŠ ve středu obce. 

V roce 2011 došlo k celkové rekonstrukci MŠ, zateplení fasády a výměna oken. Tento projekt 

byl spolufinancován Evropskou Unií – Fondem soudružnosti a Státního fondu životního 

prostředí ČR v rámci Operačního programu ŽP. 

  

Podmínky vzdělávání 

 

Mateřskou školou prošla od roku 1976 spousta dětí. Je obklopena prostornou zahradou 

vybavenou pro pobyt dětí venku. Filosofií naší školy je rozvíjet samostatné a zdravé 

sebevědomí dětí cestou přirozené výchovy. Položit základy celoživotního vzdělávání všem 
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dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb. Nadále rozvíjet cit pro krásu ve vztahu 

k přírodě. 

Dle nového školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání nabízíme kvalitní 

standardní a širokou nadstandardní péči o všechny děti naší školy (zájmové kroužky, akce pro 

rodiče a děti, výlety, divadla atd.). Ve vzdělávání dětí upřednostňujeme rozvíjení smyslového 

vnímání jako základ přirozeného poznávání a denně se věnujeme též prevenci vadné 

výslovnosti zařazováním jazykových chvilek, rozvíjením komunikativních dovedností dětí. 

Veškerá pozornost všech zaměstnanců mateřské školy směřuje k tomu, aby zde bylo dítě 

maximálně šťastné a spokojené. 

Velkou péči věnujeme spolupráci s rodiči a jejich informovanosti. Tradicí je spolupráce se 

základní školou, s lékařem a psychology, charitou, domovem důchodců. 

Součástí mateřské školy je školní jídelna, která zabezpečuje stravování dětí a pracovníků 

předškolního zařízení. 

Od 1. ledna 2002 má naše mateřská škola právní subjektivitu. 

Mateřská škola má dvě jednopatrové budovy.  

V přízemí 1. budovy se nachází školní kuchyň, šatny dětí, šatna a WC pro zaměstnance, 

ředitelna, prádelna, skladiště potravin, kabinet učebních pomůcek a vchod do sklepních 

prostor 

V poschodí jsou umístěny dvě třídy. Třída Broučci a třída Sluníčka. Každá třída je rozdělena 

na dvě místnosti. První slouží jako herna a odpoledne jako odpočinková místnost a druhá je 

využívána jako pracovna a jídelna pro děti.  

Součástí tříd jsou hygienická zařízení určená pro děti. 

V přízemí 2. budovy je totožná třída Kuřátka s 1. budovou, v patře je pak umístěna obecní 

knihovna. 

Obě budovy spojuje chodba, která slouží jako sborovna pro personál mateřské školy. 

Kolem budovy se rozkládá rozlehlá školní zahrada vybavena herními prvky, 2 pískovištěmi, 

dřevěným domečkem. Toto vybavení máme v úmyslu rozšířit oslovením sponzorů a  dětem 

tak umožnit co největší pohybové a další aktivity. 

 Esteticky působí několik dřevin a stromů, které dotváří ráz zahrady. 

Všechny vnitřní a venkovní prostory MŠ splňují bezpečnostní a hygienické normy dle 

platných předpisů. 

Mateřská škola má přiměřeně velké prostory, dětský nábytek, tělocvičné nářadí a zdravotně 

hygienická zařízení jsou uzpůsobena potřebám dětí, jsou zdravotně nezávadná, bezpečná. 
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Vybavení hračkami, pomůckami a materiály je průměrné,dle finančních možností obce se 

každoročně doplňuje. Hračky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly a aby si je mohly 

samy brát a samy je i ukládat. 

Děti se samy výtvory podílejí na úpravě a výzdobě prostředí, dětské práce jsou přístupné 

rodičům a veřejnosti. 

Mateřská škola má informační tabuli v areálu mateřské školy, která slouží k publicitě projektu 

a jako informační tabule pro rodiče a veřejnost. 

Mimo areál má mateřská škola rovněž informační tabuli, která je umístěna u obchodu Jednota 

a slouží pro prezentaci školy a informace pro veřejnost.  

Všechny vnitřní a venkovní prostory MŠ splňují bezpečnostní a hygienické normy dle 

platných předpisů. 

Mateřská škola má přiměřeně velké prostory, dětský nábytek, tělocvičné nářadí a zdravotně 

hygienická zařízení jsou uzpůsobena potřebám dětí, jsou zdravotně nezávadná, bezpečná. 

Vybavení hračkami, pomůckami a materiály je průměrné,dle finančních možností obce se 

každoročně doplňuje. Hračky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly a aby si je mohly 

samy brát a samy je i ukládat. 

Děti se samy výtvory podílejí na úpravě a výzdobě prostředí, dětské práce jsou přístupné 

rodičům a veřejnosti. 

Mateřská škola má informační tabuli v areálu mateřské školy, která slouží k publicitě projektu 

a jako informační tabule pro rodiče a veřejnost. 

Mimo areál má mateřská škola rovněž informační tabuli, která je umístěna u obchodu Jednota 

a slouží pro prezentaci školy a informace pro veřejnost.  

 

Personální obsazení 

Všechny pracovnice mají předepsanou odbornou způsobilost. Jejich pracovní doba a služby u 

dětí jsou organizovány takovým způsobem, aby byla vždy a při všech činnostech zajištěna 

optimální péče. 

Pedagogické pracovnice 

Pedagogické pracovnice mají zájem o svůj odborný růst, soustavně se dále vzdělávají. Jsou si 

vědomy toho, že výchova a vzdělávání předškolních dětí v mateřské škole vyžaduje odborný, 

vysoce citlivý a maximálně odpovědný přístup. 
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Pedagogické pracovnice: 

 

Ivana Bátlová          ředitelka        ÚSV                

Olga Krejčí              učitelka         ÚSV                

Blanka Večeřová      učitelka        ÚSV               

Monika Orságová     učitelka        ÚSV                 

Jana Keňová             učitelka        ÚSV           

Adéla Barabášová    učitelka         ÚSV    

Zdeňka Barabášová  učitelka         VŠ 

Marie Bilová             učitelka         ÚSV         

Školní stravování: 

Olga Krejčí               ved. stravování   ÚSV 

Marie Macháčková   kuchařka            SOU 

Ludmila Orságová     pomocná kuchařka 

Provozní pracovníci: 

Marcela Pončíková     uklízečka          SOU 

Marcela Pončíková      topič                SOU 

 Helena Surovcová      uklízečka          ÚSV  

 

Všechny pracovnice školy neustále usilují o vytváření partnerských vztahů mezi školou a 

rodinou. Chovají se a jednají profesionálním způsobem – v souladu se společenskými 

pravidly, pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a vzdělávání předškolních dětí 

 

Životospráva   

- Poskytujeme dětem plnohodnotnou a vyváženou stravu dle příslušných předpisů. 

- Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržovány technologie přípravy pokrmů a 

nápojů. 

- Mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány 3 hodinové intervaly. 
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- Nenutíme děti do jídla, ale snažíme se, aby všechno alespoň ochutnaly a naučily se tak 

zdravému způsobu stravování. 

- Dodržujeme pitný režim v průběhu celého dne dítěte v MŠ. 

- Zajišťujeme dětem pravidelný denní řád, který je natolik flexibilní, že umožňuje 

přizpůsobit organizaci momentální situaci a zájmu dětí. Při vhodném počasí lze 

aktivity provádět na školní zahradě. 

- Dáváme dětem možnost přicházet do mateřské školy ve výjimečných případech 

kdykoliv v průběhu dne (domluva se zákonným zástupcem např. návštěva lékaře) 

- Umožňujeme dětem při vhodných povětrnostních podmínkách, pobývat v dopoledních 

hodinách dostatečně dlouho venku, v letních měsících pobývat na zahradě i 

v odpoledních hodinách. 

- Dětem je dán dostatečný prostor k pohybu na zahradě, v rámci možností i v budově. 

- Respektujeme individuální potřebu spánku a odpočinku jednotlivých dětí (dětem 

s nižší potřebou spánku je nabízena po 20.min. odpočinku  klidná aktivita namísto 

odpočinku na lůžku) 

- Všichni zaměstnanci respektují individuální potřeby dětí, vhodně na ně reagují a 

v rámci možností se je snaží uspokojovat. 

- Děti jsou zatěžovány přiměřeně věku, mají možnost si kdykoliv odpočinout. 

Psychosociální podmínky 

- Vytváříme dětem takové prostředí, aby se cítily spokojené, bezpečné, jisté. 

- Každé dítě má stejná práva, možnosti, povinnosti, nikdo není zvýhodňován či 

znevýhodňován. 

- Je respektována osobní svoboda a volnost dětí, i když je podřízena stanovenému řádu 

chování a norem. 

- Při všech činnostech počítáme s aktivní spoluúčastí dítěte, snažíme se o nenásilnou 

komunikaci, která je dětem příjemná, navozuje vzájemný pocit důvěry a spolupráce. 

- Podporujeme důvěru dítěte v sebe sama, převažuje pozitivní hodnocení. 

- Rozvíjíme v dětech citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, 

vzájemnou pomoc a podporu ve vztahu k ostatním. 

- Pedagogové se dostatečně věnují vztahům ve třídě, nenásilně tyto vztahy ovlivňují 

prosociálním směrem. 
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- Převažují pozitivní hodnocení, pochvaly, podporujeme dítě nebát se, pracovat 

samostatně, důvěřovat si. 

- Děti jsou seznamovány s jasnými pravidly chování ve skupině tak, aby se ve třídách 

vytvořil kolektiv dobrých kamarádů, kde jsou si všichni rovni 

- Nově příchozím dětem nabízíme adaptační režim 

- Všechny děti mají v naši mateřské škole stejná práva, stejné možnosti. Osobní 

svoboda a volnost dětí je vyvážená. 

- Děti jsou seznamovány s jasnými pravidly chování ve skupině tak, aby se vytvořil 

kolektiv, kde respektuje jeden druhého. Tato pravidla si děti vštěpují na základě 

skutečných situací: 

 Odcházíme ze třídy pouze po domluvě s učitelkou, platí totéž i ze strany učitelky 

 Běhání ve společných prostorech je nebezpečné, chodíme pomalu 

 Poznávejme, jak je hygiena důležitá pro zdraví 

 Všechno má své místo, i hračky, starejme se o svou třídu 

 Při společných hrách a činnostech přistupujeme ohleduplně a přátelsky ke kamarádům 

 Neničme práci druhých 

 Budu samostatný 

 Neboj se požádat o pomoc, když ji potřebuješ, i dospělí to dělají 

 Slušné požádání a poděkování patří k samozřejmostem 

 Neubližuj druhým, čestné je omluvit se  

 Když udělám chybu, budu hrdina, když se přiznám 

 Neničím věci, které patří všem a netahám se o ně s druhými 

Ředitelka mateřské školy rozhoduje o akcích pořádaných s dětmi, určuje způsobilé osoby 

k zajištění bezpečnosti dětí. Bezpečnost dětí zajišťují dvě učitelky své třídy, které plně 

zodpovídají za svěřené děti. Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytnout první 

pomoc při jakémkoli úrazu, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytném 

případě zajistí převoz do nemocnice. Zároveň ředitelka neprodleně informuje rodiče. Každý 

úraz se zapisuje do Knihy úrazů. 
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Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 

- Podmínka daná zákonem Potvrzení lékaře o očkování. V souladu s §34 odst.5 Školského 

zákona 561/2004 v platném znění a §50 zákona č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví 

v platném znění, mohou předškolní zařízení přijmout pouze dítě, které se podrobilo 

stanoveným pravidelným očkováním 

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ bude ředitelka  postupovat podle 

daných kritérií: 

 

1. Dosažení věku dítěte 6 let v období od 1.září do 30.srpna následujícího kalendářního roku 

2. Dle věku dítěte, od nejstaršího po nejmladší 

3. Děti, jejichž rodiče mají bydliště v obci Halenkov 

 

Pokud se na jedno volné místo umístí 2 děti narozené ve stejný den, bude rozhodovat abecední 

pořadí. 
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Zaměření jednotlivých tříd 

I. Třída – KUŘÁTKA  3 – 4 roky 

Adaptační program, rozvoj řeči, prvky sociální a estetické, environmentální 

výchova 

II. Třída – BROUČCI  4 – 5 let 

Třída s hudebním zaměřením 

Prostřednictvím zpěvu a hry na hudební nástroj vytvářet předpoklady pro rozvoj 

elementárních poslechových dovedností, dovednost vyjádřit pocity z hudby. 

III. Třída  – SLUNÍČKA  5 – 7 let 

Třída se sportovním zaměřením  

Rozvíjení pohybové zdatnosti, zdravá soutěživost, prevence proti dětské obezitě, 

utváření kladného vztahu ke sportu,  

IV. Třída – RYBIČKY  5-7 let 

      Třída se sportovním zaměřením 

     Rozvíjení pohybové zdatnosti, zdravá soutěživost, prevence proti dětské obezitě, utváření 

kladnému vztahu ke sportu 

 

Našim cílem je vytvářet dětem vhodné sociální klima, které se zakládá na vzájemné důvěře a 

úctě. Úzce spolupracujeme s rodinou, rodinnou výchovu, podporujeme a pomáháme rodičům 

v péči o dítě. Máme na zřeteli, že předškolní věk je z hlediska socializace dítěte a jeho 

společenské adaptace klíčovým obdobím.  

 

 

 

 

 

 

Uspořádání dne v mateřské škole 
Hlavní budova 
6.30 – 7.00h.                                   Scházení dětí ze Sluníček ve třídě Broučci za ranní směny 
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Cca. do 7.30 h.                               spontánní  hry a činnosti, nabídnuté podněty učitelkou,   

                                                          Individuálně a ve skupinkách 

7.40 – 9.45. h.                                Hygiena, svačina formou sebeobsluhy. 

                                                         Komunitní   kruh, přivítání dne, předávání zážitků, diskuse, vytváření     

                                                         námětů, záměrné i spontánní učení, smyslové hry, sportovní činnosti,                             

                                                         estetické činnosti 

9.45 – 11.30 h.                               příprava na pobyt venku, pobyt venku 

11.30 – 12.00 h.                            hygiena, oběd formou obsluhy a sebeobsluhy 

12.30 – 13.45 h.                           polední odpočinek s respektováním individuálních potřeb dětí 

13.45 – 16.00 h.                            svačina, spontánní aktivity, možnost pokračování v započatých 

                                                        Činnostech dne, pobyt na školní zahradě v případě příznivého počasí,                                  

                                                        Odchod domů s pověřenou osobou 

Vedlejší budova 

6.30 – 8.00 h.                              Scházení dětí, spontánní hry a činnosti, nabídnuté podněty učitelkou, 

                                                       Individuálně, skupinově. 

8.00 – 9.45 h.                              Hygiena, svačina formou obsluhy a sebeobsluhy. Komunitní kruh, 

                                                      Přivítání dne, vytváření námětů, záměrné i spontánní učení, smyslové 

                                                      Hry, sportovní a estetické činnosti 

9.45 – 11.30 h                            Příprava na pobyt venku, pobyt venku 

11:30 – 12:00                             Oběd formou obsluhy 

12:00 – 13.30 h.                          četba pohádky, polední odpočinek s respektováním individuálních  

                                                        potřeb dětí 

13.30 – 16.00 h.                           svačina, spontánní aktivity, možnost pokračovat v započatých  

                                                       Činnostech, pobyt na školní zahradě v případě příznivého počasí, 

                                                       Odchod domů s pověřenou osobou    

                                                                     

Odloučené pracoviště ZŠ 
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6:30 – 8:00                                scházení dětí, spontánní hry a činnosti, nabídnuté podněty učitelkou,        

                                                    individuálně, skupinově 

8:00 – 9:45                             Hygiena, svačina formou sebeobsluhy. Komunitní kruh, přivítání dne,  

                                                 vytváření námětů, záměrné i spontánní učení, smyslové hry, sportovní a   

                                                 estetické činnosti 

9:45 – 11:30                           příprava na pobyt venku, pobyt venku 

11:30 – 12:00                        hygiena, přechod do školní jídelny, oběd formou sebeobsluhy 

12:00 – 13:30                        hygiena/čistění zubů/, četba pohádek, polední odpočinek s respektováním  

                                                individuálních potřeb dětí 

13:30 – 16:00                        svačina, spontánní aktivity, možnost pokračovat v započatých činnostech,  

                                                pobyt na školní zahradě v případě příznivého počasí 

                                                Odchod domů s pověřenou osobou 

 

Stanoveným režimem dne je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který je však současně 

natolik flexibilní, že umožňuje organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a 

aktuální situaci, reaguje i na neplánované situace v naší mateřské škole. 

Poměr řízených a spontánních činností je vyvážený. 

Děti jsou podněcovány k vlastní aktivitě, pracují svým tempem. Jsou vytvářeny podmínky pro 

individuální, skupinové a frontální činnosti. Děti mají možnost účastnit se společných akcí dle 

vlastního přání. Při pěkném počasí pobývají děti venku v dopoledních i odpoledních 

hodinách. Organizujeme i delší vycházky do přírody. Na vycházkách dáváme dětem volnost, 

v útvarech chodíme jen v nejnutnějších případech.             

Učitelky dbají na soukromí dětí. Pokud to děti potřebují, mají možnost uchýlit se do 

klidnějšího koutku a neúčastnit se společných činností, stejně tak mají i možnost soukromí při 

osobní hygieně apod. je dodržován adaptační individuálně přizpůsobený režim. 

 

Učitelky respektují potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování. Jednají 

nenásilně, přirozeně, citlivě, navozují situace pohody a klidu, relaxace apod. Děti nejsou 

neúměrně zatěžovány či neurotizovány spěchem a chvatu 

 

Akce organizované MŠ 
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- Drakiáda – ve spolupráci s rodiči 

- Veřejná vystoupení dětí 

- Návštěva divadelních představení 

- Mikulášská nadílka 

- Vánoční besídka 

- Dětský karneval ve spolupráci s rodiči 

- MDD 

- Školní výlety 

- Poznávací výlety 

- Návštěva solné jeskyně 

- Besídka pro maminky 

- Den otců 

- Účast na výtvarných soutěžích 

- Pohádkový les ve spolupráci s rodiči 

- Vystoupení pro důchodce 

- Akce z nabídek jiných organizací 

- Rozloučení s MŠ – spaní v MŠ 

- Příležitostné akce ve spolupráci s rodiči, ZŠ a knihovnou 

-  

Odpolední kroužky 

- Keramická dílna –                              pro děti od 4 let  120Kč/měsíc  8hod./měsíc 

- Seznamování s cizím jazykem – AJ  pro děti od 4 let  60,-Kč/měsíc   4hod./měsíc 

- Výtvarný kroužek –                           pro děti od 4 let  40,-Kč/měsíc   4 hod./měsíc 

 

II. 

Charakteristika vzdělávacího programu 
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Hlavní pedagogický záměr 

Hlavní pedagogický záměr je orientován k dítěti a směřuje k tomu, aby děti získaly dobré 

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

životní a vzdělávací etapy. Vychází z osobnostně orientované výchovy. 

- Usilujeme o osobní rozvoj každého dítěte s ohledem na jeho nadání, potřeby, zájmy a 

schopnosti, se zřetelem na celkový rozvoj osobnosti v úzké součinnosti s rodinou. 

- Každé dítě vnímáme jako jedinečnou osobnost, která má své individuální i specifické 

potřeby a možnosti a jejich aktivitám vytváříme potřebné podmínky – možnost 

svobodné volby. 

- Vycházíme se znalostí dětí jejich aktuálního rozvojového stavu i konkrétní životní a 

sociální situace – každé dítě má právo být jiné, má jiné potřeby, rozvíjet a učit se svým 

tempem. 

- Dáváme dětem možnost spoluúčasti na volbě i tvorbě programu, respektujeme právo 

dítěte na neúčasti nabízené činnosti – právo být pouze pozorovatelem. 

- Respektujeme pedagogické zásady, povzbuzujeme děti nesmělé, posilujeme 

sebevědomí a pozitivně hodnotíme každého, kdo pracuje na úrovni svého osobního 

maxima, podporujeme u dětí iniciativu, tvořivost a vlastní fantazii. 

- Posilujeme rozvoj pohybových schopností a zdokonalujeme pohybové dovednosti, 

vytváříme návyk správného držení těla v průběhu celého dne. 

- Připravujeme děti na budoucí roli školáka, získávání pocitu jistoty a sebedůvěry ve 

spolupráci s rodinou. 

- Intenzivní péči věnujeme dětem s odkladem školní docházky v návaznosti na vstup do 

základní školy – v úzké spolupráci s rodinou, se základní školou a pedagogicko 

psychologickou poradnou. 

- Věnujeme zvýšenou pozornost a péči zdravotně znevýhodněným dětem, problémovým 

dětem ve spolupráci s rodinou, pediatrem a pedagogicko psychologickou poradnou. 

Za plnění pedagogického záměru školy odpovídají všechny pedagogické pracovnice 

 

 

 

Specifické cíle školní vzdělávací činnosti 
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Pedagogické pracovnice mají vždy na zřeteli, že proces vzdělávání je pro dítě činností 

přirozenou, který staví na vnitřní motivaci dítěte. Dítě je sice pedagogem promyšleně vedeno, 

ale nepociťuje toto vedení jako vnější tlak, cítí se samostatně a svobodně. 

I. Oblast – Dítě a jeho tělo   oblast biologická 

Záměrem vzdělávacího úsilí v oblasti biologické je stimulovat a podporovat růst a 

neurosvalový vývoj dítěte, podporovat jeho fyzickou pohodu, zlepšovat jeho tělesnou 

zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu, podporovat rozvoj pohybových i manipulačních 

dovedností, učit je sebeobslužným dovednostem a vést je ke zdravým životním návykům. 

Holistické pojetí zdraví. 

II. Oblast – Dítě a jeho psychika   oblast psychologická 

Záměrem vzdělávacího úsilí v oblasti psychologické je podporovat duševní pohodu, 

psychickou zdatnost a odolnost dítěte, rozvoj jeho intelektu, řeči a jazyka, poznávacích 

procesů a funkcí, emoční inteligence, jeho citů a vůle, stejně tak i jeho vzdělávací 

schopnosti a sebenahlížení, jeho kreativity a sebevyjádření, stimulovat osvojování a 

rozvoj jeho vzdělávacích dovedností a povzbuzovat je v dalším rozvoji, poznání a učení. 

III. Oblast – Dítě a ten druhý   oblast interpersonální 

Záměrem vzdělávacího úsilí v oblasti interpersonální je podporovat utváření vztahů dítěte 

k jinému dítěti či dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou 

komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů. 

IV. Oblast – Dítě a společnost oblast sociálně kulturní 

Záměrem vzdělávacího úsilí v oblasti sociálně kulturní je uvést dítě do společnosti 

ostatních lidí, do života v lidské společnosti i do světa kultury a umění, pomoci dětem 

osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje, přijmout základní všeobecně uznávané, 

morální i etické hodnoty a podílet se na utváření společenské hodnoty. 

V. Oblast – Dítě a svět oblast environmentální 

Záměrem vzdělávacího úsilí v oblasti environmentální 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 základ 

pro otevřený a odpovědný postoj dítěte (člověka) k životnímu prostředí. 

Specifické cíle směřují k vytváření podmínek pro optimální výchovu a vzdělávání dítěte, 

které by mělo v průběhu předškolního vzdělávání příležitost získat ty základní kompetence, 

které jsou pro jeho osobnostní rozvoj, životní spokojenost a vzdělání žádoucí. 

 

Realizace vzdělávací činnosti 
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Při přípravě vzdělávacího programu bereme v úvahu všechny souvislosti, vzájemné vztahy, 

ustavičnou proměnlivost a vývoj i tu skutečnost, že každému dítěti vytváříme takové 

podmínky, aby si v průběhu předškolního vzdělávání rozvíjelo svůj všestranný potenciál. 

Při výběru činnosti se řídíme věkem a stupněm rozvoje dětí, jejich potřebami, zájmem a 

pedagogickým záměrem. Dbáme na kvalitu psychohygienických podmínek, dodržujeme 

pedagogické zásady, metodické postupy a tvůrčím způsobem uplatňujeme moderní metody a 

formy práce. Bereme v úvahu, že každé dítě má právo být jiné, mít jiné potřeby a rozvíjet se 

svým tempem. 

 

Metody a formy vzdělávací práce v MŠ 

V pedagogických činnostech používáme různé organizační formy, které nám umožňují dosáhnout 

žádoucího vzdělávacího výsledku. Jejich promyšlené a účelné střídání činí život dětí pestrý a 

dynamický. Hlavní formou činnosti dítěte v předškolní m věku je hra. 

Učitelka ve své práci využívá všech stádií her – od her individuálních u dětí 3-4 letých, přes párové 4-5 

letých(kooperativní), až po hry skupinové 5-7 letých a rovněž využívá všechny druhy her. Jsou to 

především tvořivé hry, které si dítě vytváří samo, námětové hry, dramatizující a konstruktivní. 

Při vzdělávání dětí používáme metody, které vždy závisí na didaktickém cíli. 

 metody slovní – návody, vysvětlení, popis, vyprávění, rozhovor, beseda, předčítání a další. 

Efektivnost těchto metod závisí na kultuře řeči učitelky a její schopnosti působit na děti 

intonací a tempem řeči. Tyto metody spojujeme s praktickou činností. 

 metody názorné – pozorování, předvádění, pokus, exurze a vycházky. Tyto metody 

spojujeme s metodami praktických činnosti, například experimentování. Tyto metody 

přinášejí dětem citové prožitky, které usnadňují učení. Zařazujeme rovněž učení metodou 

navození problémových situací. 

Zpracování třídního programu 
 

 Volba konkrétního vzdělávacího programu – tematického celku 
 Analýza situace ve třídě 
 Formulování témat 
 Volba specifických cílů 
 Realizace tématu ve třídě 
 Hodnocení výsledků vzdělávacích aktivit (učitelka sama i spolu s dětmi) 

 
Při každodenní práci s dětmi má učitelka na zřeteli cíle stanovené Rámcovým vzdělávacím 

programem. 

 

Hlavní cíle: 
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- rozvíjení dítěte a jeho schopností 
- osvojení, na nichž je založena naše společnost 
- získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost 

působící na své okolí 
-  

Specifické cíle: 

- dítě a jeho tělo 

- dítě a jeho psychika 

- dítě a ten druhý 

- dítě a společnost 

-  dítě a svět 

 

Pedagogická diagnostika: 

- vyhodnocování kvality vzdělávacího procesu 
- vyhodnocování vlastního pozorování 
- u dětí s integrací a s odkladem školní docházky – individuální plán 
- častá konzultace vlastního pozorování s rodiči dítěte – vědomí citlivosti popisovaných 

formulací 
 

Denní součástí naší pedagogické práce je tvořivá improvizace, pružné a citlivé reagování na 
okamžitou situaci, vnímáme celou osobnost dítěte a získáváme je ke spolupráci, předáváme 
nové poznatky a vedeme je k citovému prožívání bezprostředních vztahů k okolí. U každého 
dítěte hledáme vlastní vzdělávací postupy. Výsledkem musí být pohoda a prožitek dětí, jejich 
zaujetí pro činnost, radostné prožití pobytu u nás v mateřské škole. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pravidla pro vnitřní evaluaci a hodnocení 
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Vnitřní evaluace a hodnocení probíhá na úrovni školy a třídy. Provádí je vedoucí učitelka, 

pedagogický sbor i jednotlivý pedagog. 

Analyzujeme a vyhodnocujeme podmínky i výsledky výchovně vzdělávacího procesu, 

hodnotíme, nakolik jsou naplňování naše vzdělávací cíle. Sledujeme a zaznamenáváme 

individuální rozvoj dětí, jejich individuální pokroky v učení. Vyhodnocujeme vývoj dětí. 

Hodnocení: 
 

- Hodnocení většího, či menšího tematického celku provádíme po skončení nebo i 
v jeho průběhu, zamýšlíme se nad tím, zda byl vytyčený specifický cíl naplněn a jaké 
další cíle byly sledovány. Podle získaných výsledků můžeme dál plánovat tematické 
celky, jejich části upravovat, obměňovat, obohacovat o nové náměty, hledat nové 
prostředky činnosti. 

- Hodnocení směrem k dětem provádíme průběžně – hodnotíme individuální výsledky 
dětí, jejich pokroky, úspěchy, nezdary. Individuální hodnocení má zvláštní význam i 
pro počáteční sebehodnocení dítěte. S dítětem o pokrocích, kterých dosahuje, 
vhodným způsobem hovoříme. 

- Hodnocení z pohledu celé třídy zapisujeme zpravidla na konci týdne, nebo dle 
potřeby. Hodnotíme aktivitu, zájem dětí, jejich náměty, odchýlení od plánu, plnění 
pedagogického záměru, posun sociálních vztahů mezi dětmi, své pedagogické 
působení, důvody nezdaru a jiné skutečnosti. 

 

Pedagogická diagnostika: 

- Učitelky zpracovávají své poznámky a postřehy o dětech. Vyhodnocujeme svá 
pozorování, popisujeme posun dětí v oblasti pohybové, hrubé a jemné motoriky, 
sociálních vztahů a hry, poznatků, myšlenkových operací, komunikace a jazykového 
projevu, prostorových a početních představ, hudebních a výtvarných projevů, 
grafomotoriky, projevů chování atd. 

- U předškolních dětí porovnáváme posun v kresbě, schopnosti spolupráce, chuti 
k získávání nových poznatků, sebevědomí, aktivit, posun v představách, jazykovém 
citu, fantazii a dalších významných operací potřebných ke vzdělávání. 

- U dětí s integrací a odkladů školní docházky zpracováváme pedagogickou diagnostiku 
častěji, s potřebou individuálního plánu. Je nutná častější konzultace s rodiči dítěte. 
Pozorování o chování a projevech dítěte předvádíme rodičům s vědomím citlivosti 
popisovaných informací. 

 

Všechny realizované činnosti hodnotíme v souladu s rámcovým i školním 
vzdělávacím programem a zejména z pohledu přínosu pro děti, což je 
předpokladem pro další práci 
 

Řídící a kontrolní činnost 

Je zaměřena na plnění hlavních cílů a záměrů směřující k realizaci školního vzdělávacího 

programu. 
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Kontrolní činnost směrem k učitelkám je zaměřena na sledování: 

 
- rozpracování rámcových i specifických cílů do výchovně vzdělávacího programu 
- rozpracování třídních vzdělávacích programů do každodenní práce s dětmi 
- dodržování psychohygienických podmínek a pedagogických zásad 
- sledovat vztah a přístup učitelek k dětem, laskavost a cit, oslovování dětí, individuální 

přístup, respektování individuality dítěte, rozvíjení osobnosti dítěte vzhledem k jeho 
možnostem 

- individuální práce s integrovanými dětmi, dětmi s odkladem školní docházky a 
problémovými dětmi 

- sledovat vztah dětí k učitelkám, důvěru 
- sledovat profesionální vystupování učitelek směrem k rodičům dětí, informovanost 

rodičů a výsledky všech forem spolupráce 
- sledovat formy (prožitkový, kognitivní, emoční styl učení) a způsob práce s dětmi, 

dodržení práva dítěte na hru, volný čas, spontánní pohyb, respektování dominantní 
úlohy dětské hry, respektování zájmu dětí 

- sledovat zodpovědnost učitelek za vlastní práci 
- sledovat dodržování pitného režimu, hygienických návyků, předpisů bezpečnosti 

práce, požární ochrany, sledovat stav ovzduší a jeho respektování 
- sledovat dodržování a efektivní využívání pracovní doby 
- sledovat vedení třídní dokumentace (pravidelnost, obsažnost, pečlivost zápisů) 
- účelnost a dodržování individuálních vzdělávacích programů, kontrola vedení 

diagnostických záznamů a jejich zpětné využití 
- důsledky pro svoji práci 
- sledovat dodržování vnitřních norem školy, pracovního a organizačního řádu a 

sledovat schopnost zhodnotit svoji práci, stanovit závěry a vyvodit důsledky, plnění 
pracovní náplně. 

 

    

Kontrolní činnost směrem ke správním zaměstnancům: 

- plnění a dodržování pracovních povinností 
- dodržování předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany 
- dodržování hygienických předpisů 
- spolupráce s učitelkami a rodiči dětí 
- dodržování a efektivní využívání pracovní doby 
- důvěra mezi zaměstnanci, porozumění 
- vztah k dětem k dětem, oboustranná důvěra 
- vstřícnost, respekt a ochota spolupracovat 

Řídící a kontrolní činnost je zaměřena na sjednocování požadavků nutných pro klidný a 
bezproblémový chod školy, k jednotnému přístupu při výchovném působení na děti, k dobré 
spolupráci všech zaměstnanců školy. 
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Spolupráce s rodinou 
 

Naše mateřská škola spolupracuje s rodiči i jinými partnery s cílem vyvíjet aktivity a 

organizovat činnost ve prospěch rozvoje dětí a k prohloubení vzájemného výchovného 

působení mateřské školy, rodiny a veřejnosti. 

Spolupráce s rodiči: 
 
Naší snahou je, aby vztah s rodiči byl založen na partnerských vztazích, kde mezi rodiči, 

učitelkami i správními zaměstnanci panuje důvěra, otevřenost, vstřícnost, respekt a ochota 

spolupracovat. 

Odpovědnost, práva a povinnosti jsou zakotveny ve vnitřním řádu školy. Máme na zřeteli, že 

informovanost rodičů, jejich ovlivňování a vzájemné poznávání jsou důležitým předpokladem 

vzájemné komunikace a spolupráce a že vztahy mateřské školy s rodiči dětí ovlivňují 

výsledek pedagogické práce. 

Ve spolupráci s rodiči uskutečňujeme různé aktivity, které napomáhají k dobrému chodu 

školy. 

- neformální rozhovory při denních příležitostních setkáních 
- slavnosti – vánoční svátky, svátek matek, den dětí 
- dny otevřených dveří 
- závěrečné rozloučení s předškoláky 
- výstavky výtvarných prací 
- tvořivá odpoledne 
- kroužky, výlety 
-  

O všech aktivitách i dění v naší mateřské škole informujeme rodiče prostřednictvím nástěnek 

v šatnách, ostatní veřejnost formou článků a fotodokumentace na informační tabuli. 

Spolupráce se základní školou: 
 
Naším hlavním cílem je vytvoření plynulého, přirozeného a nestresujícího přechodu do 

základní školy. Společně s rodiči i základní školou se snažíme o pedagogickou práci základní 

školy a na práci v ní. Zajímáme se o pedagogickou práci základní školy, způsob výuky i 

hodnocení žáků. 

- poznáváme prostředí základní školy 
- spolupracujeme s učitelkami prvního stupně ZŠ 
- vyměňujeme si zkušenosti z individuální práce s dětmi 
- účastníme se programů pořádaných pro děti 
- konzultujeme se školou návrhy rodičů na odklad školní docházky 

 

Snažíme se, aby základní školy alespoň částečně pokračovala ve spolupráci a spoluúčasti 

rodiny na vzdělávání dětí. 
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Logopedická péče: 

Cílem logopedické péče je rozvoj obsahové stránky řeči, která je základem myšlení a tedy 

i důležitou podmínkou k rozvoji osobnosti a ke vzdělávání. 

Mateřská škola má z hlediska prevence poruch řeči dětí značný význam.Logopedickou 

péči zajišťuje paní učitelka Olga Krejčí, která je logopedickou asistentkou. 

Ta přiměřenou a srozumitelnou formou a vhodně motivačním cvičením vede děti 

k vyvozením správné výslovnosti (cíl). 

Vývoj řeči se neustále zdokonaluje a tak do péče jsou zařazeny děti ve věku od 4 let. 

Náprava řeči probíhá individuálně za přítomnosti rodičů. Spolupráce rodičů při 

logopedické práci je nezbytná. 

Každé dítě má pracovní sešit, kde hravou formou podle návodů asistentky provádí zadaná 

cvičení. 

Pokud je zjištěna u některých dětí i jiná vada vyžadující speciální vyšetření, tak je 

doporučena návštěva klinické logopedy (speciálně pedagogické centrum pro děti s vadami 

řeči ve Valašském Meziříčí). 

Návštěva klinické logopedy v mateřské škole se uskuteční vždy jednou ročně i s kontrolou 

dokumentací diagnostických listů dětí v logopedické péči. 

Pedagogicko -  psychologická poradna: 

Spolupráce s pedagogicko psychologickou poradnou spočívá v pomoci řešit výukové i 

výchovné problémy našich dětí. 

- Zajišťuje orientační vyšetření dětí 

- Zaměřuje se na oblast školní zralosti a připravenost předškolních dětí před vstupem do 

základní školy 

- Spolupráce při vypracování individuálních plánů pro integrované děti 

 

Obecní úřad Halenkov 

Mateřská škola spolupracuje s obecním úřadem podle platných právních norem i v ostatních 

vztazích – provozní doba, prázdninový provoz apod. spolupráce je úzká a na úrovni. 

Spolupráce s rodiči i ostatními zainteresovanými partnery napomáhá ke zkvalitňování 

výchovně vzdělávací práce, k dobrému chodu mateřské školy a rozšiřuje povědomí veřejnosti 

o práci naší mateřské školy. 
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Materiální vybavení školy 

Přidělené finanční prostředky využíváme na zvelebování prostředí školy za spoluúčasti 

zaměstnanců školy, rodičů i případných sponzorů. Snažíme se hospodařit promyšleně a vždy 

s ohledem na potřeby naší školy. 

 

Plán do roku 2013/2014 

Opravy a údržba 

- Odstranění koberce a položení linolea ve třídě Kuřátek 

Vybavení interiéru a exteriéru 

- průběžné vybavení zahrady 

- průběžné doplňování tělovýchovného nářadí a náčiní 

- průběžné doplňování hraček 

Plánování oprav a údržby, vybavení vnitřních i vnějších prostor vychází z potřeby neustále 

zlepšovat a modernizovat prostředí školy tak, aby odpovídalo hygienickým normám a 

požadavkům. 

Pravidla pro vnitřní evaluaci a hodnocení 

Ředitelka 
 
Cíl 
Systematicky shromažďovat informace o vzdělávacím procesu, dodržování vnitřních norem MŠ, 

pracovního a organizačního řádu, plnění pracovní náplně. 

Kritéria: 
 

- Hospitační činnosti 

- Kontrolní činnosti 

- Pedagogické rady, provozní porady 

- Rodičovské schůzky 

- Ankety 

- Analýza školního roku 

- Závěry a analýzy na nový školní rok 

- Školní dokumentace 

- Pozorování výsledků s plánovanými cíli 
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Prostředky: 
 

- Průběžné sledování respektování materiálních, hygienických a personálních podmínek, 

Organizace provozu 

Sledování a hodnocení kvality práce všech zaměstnanců 

Sledování a hodnocení funkčností ŠVP 

Sledování individuálního odpočinku dětí, dostatečného pobytu venku 

- Sledování, zda jsou děti přiměřeně zatěžovány vzhledem ke svým možnostem a věku 

- Sledování účelného rozvržení hraček a jejich využívání 

- Sledování vyváženosti spontánních a řízených činností 

- Sledování vztahů rodič – učitel 

- Sledování provozních zaměstnanců v přístupu k dětem 

- Vytváření prostoru pro řešení problémů 

- Dodržování ochrany soukromí dětí, rodičů a zaměstnanců 

 

Oblasti hodnocení školy 

 

 Evaluace časově neomezených plánů /integrované bloky/ 
 

Cíl                            Vyhodnotit naplnění neomezeného plánu 
Časový rozvrh        Vždy po ukončení neomezeného plánu 
Nástroje                  Individuální záznamy pro podklad vyhodnocování 
                                 Konzultace učitelek, pedagogické rady 
                                 Diagnostické listy 
                                 Rozhovory s rodiči 
Kdo                          Učitelky 
 

Evaluace podtémat jednoho integrovaného bloku 
 

Cíl                            Zhodnotit soulad podtémat daného integrovaného bloku 
 
Časový rozvrh        Po ukončení integrovaného bloku 
 
Nástroje                  Individuální záznamy 
                                 Konzultace učitelek 
                                 Pedagogické rady 
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Kdo                          Ředitelka, učitelky 
 

Evaluace individuálních plánů – odložená školní docházka 
 

Cíl                            Zhodnotit pokroky dětí 
 
Časový rozvrh        1x ročně, ústně, průběžně 
 
Nástroje                  Záznamy 
                                  Konzultace učitelek 
                                  Konzultace s rodiči 
 
Kdo                           Učitelky 
 

Záznamy o rozvoji dítěte 
 

Cíl                              Záznam vývojových schopností dětí 

 
Časový rozvrh          Průběžně, roční vyhodnocení na tiskopisech 
 
Nástroje                    Záznamové archy 
                                    Záznamový arch pro děti 
                                    Pedagogické rady 
 
Kdo                             Učitelky 
 

Soulad ŠVP s TV PV 
Cíl                         Ověřování souladu ŠVP s TV PV, hodnocení záměrů 
 
Časový rozvrh        1x ročně 
 
Nástroje                   Diagnostika 
                                Výstavy dětských prací, soutěže, vystoupení dětí 
                                 Hospitace, dotazníky, plnění závěrů z pedagog.rad 
                                        Hodnotící zprávy 

Kdo                                 Ředitelka, učitelky 

Evaluace uplatnění metod, forem práce 
 

Cíl                                     Zhodnocení vlastního průběhu vzdělávání z hlediska používaných metod a  

                                          forem práce     
 
Časový rozvrh                 1x ročně – dotazníky 
 
Nástroje                           Hospitace 
                                          Konzultace učitelek     
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                                          Pedagogické rady       
 
Kdo                                   Ředitelka, učitelky 
 
 

Evaluace rozvoje pedagogů 
 
Cíl                                       Uplatnění poznatků z DVPP ve vlastní praxi 

Časový rozvrh                    1x ročně, průběžně 

Nástroje                              Pedagogické rady 

                                              Konzultace učitelek 

                                               Hospitace  

Kdo                                        Ředitelka, učitelky      

 

Evaluace personálních podmínek 
 

Cíl                                           Zhodnotit personální podmínky ve vztahu RVP   

 

Časový rozvrh                       1x ročně 

 

Nástroje                                 Vzdělávání pracovníků – záznamy, osvědčení 

 

                                                 Provozní porady 

Kdo                                          Ředitelka, vedoucí ŠJ 

                  
 

Evaluace materiálních podmínek 
 

Cíl                           Zhodnotit materiální podmínky MŠ ve vztahu k záměrům ŠVP 

Časový rozvrh       1x ročně 

 

Nástroje                 Dotazníky 

                                Záznamy z pedagogických rad a provozních porad 

                                Záznamy z kontrolní činnosti 

 

Evaluace ekonomických podmínek 
 

Cíl                           Hodnocení v oblasti ekonomiky 

Časový rozvrh       2x ročně 

 

Nástroje                 Tabulky 
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                                 Rozbory 

                                 Pedagogické rady a provozní porady 

                                 Závěrky 

 

Kdo                          Ekonom, ředitelka, zřizovatel, kontrolní orgány 

 

Evaluace organizačních podmínek 
 

Cíl                            Zhodnotit účelnost režimového uspořádání 

Časový rozvrh        1x ročně 

Nástroje                   Hospitace 

                                  Záznamy z pedagog. rad a provozních porad 

Kdo                           Všechny zaměstnankyně dle profesní zodpovědnosti 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


