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ŠVP „ Ať jsme šťastní na světě „  č.j. 374/2021 ZSTGM-W 

Příloha č.2 

Ad 3.3 Psychosociální podmínky 

Na jednotlivých třídách proběhla úprava prostředí , reorganizace nábytku k obměně prostředí 
a vybudování dalších koutků pro činnosti dětí. V rámci minimálního preventivního programu 
byl vytvořen nový projekt a zařadili jsme  ke stávajícímu metodickému materiálu „ Panenka 
Jablenka a kluk Viktor “  a dalším  materiálům i publikaci  Policejní pohádky jako prevenci 
sociálně patologickým jevům. DVVP zaměříme  i na školení – Minimální preventivní program 
a prevence bezpečnosti v MŠ. 

Projekt „Minimální preventivní program“ 

Ad 3. 4 Organizace 

Nadstandartní zájmové aktivity 

V letošním školním roce jsme se rozhodli nezařazovat do programu  nadstandartní zájmové 
aktivity formou kroužků v odpoledních hodinách v mateřské škole. Nabídneme rodičům 
předškolních dětí možnost  přihlásit děti k plaveckému výcviku na bazénu Laguna v Bílovci.  A 
také možnost přihlásit se na lyžařský výcvik  v areálu Skalka u Ostravy pro děti nejdříve od 4 
let věku .Plavecký kurz bude probíhat v dopoledních hodinách . Lyžařský kurz bude 
organizován v případě pokud se přihlásí minimálně 20 dětí. Probíhat bude  buď 
v dopoledních nebo v odpoledních hodinách v rámci jednoho týdne.  

Ad 3.6 Personální zajištění 

Změna na pozici školního asistenta. Od školního roku 2022-2023 nastupuje Bc. Drozdková 
Ivana. Nadále trvá zástup za hlavní kuchařku. Od 1.5.2022 na této pozici pracuje Lea 
Kupková. 

Ad 3.7 Spoluúčast rodičů 

Efektivní a partnerská komunikace mateřské školy s rodiči 

Cíle : 

1. Prohlubuje se  spolupráce s rodiči 

2. Zvyšuje se důvěra ke škole 

3. Pomáhá předávat průběžně informace 

Metody : 

1. Informovanost 

-      schůzky pro rodiče  nově příchozích dětí 

- třídní schůzky- seznámení s třídou, třídním vzdělávacím programem 

- pravidelné podávání informací o individuálních výsledcích dětí během předávání 

dětí 
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- předškoláci -   individuálních pohovorech 2x ročně 

 

2. Vysvětlování 

-   co se ve školce děje 

-   akce , dokumenty na stránkách školy i na nástěnkách  

 

3. Pozorování 

- nahlédnout do třídy a poznat realitu běžného dne 

 

4. Participace 

- výpomoc při pořádání akcí 

- akce v rámci projektu „ Mámo, táto, pojď si se mnou hrát“ 

 

5. Rozhodování 

- v rámci Sdružení rodičů 

Plán akcí na školní rok 2022-2023 – přiložen, v případě webových stránek naleznete v liště  

                                                                nalevo -o nás  

Plán akcí v rámci projektu „ Mámo, táto, pojď si se mnou hrát“ na školní rok 2022-2023 

přiložen, v případě webových stránek naleznete v liště nalevo 

 

Ad 3.8 Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 

Ad 3.8.1 Děti s přiznaným podpůrným opatřením 

V loňském i letošní roce je dítě s přiznaným podpůrným opatřením umístěno ve třídě  
Sluníčka a má na základě doporučení PPP asistenta pedagoga. Zakoupeny byly i doporučené 
pomůcky. V návaznosti na tuto skutečnost je v této třídě je snížen počet dětí o 2.   

Ad 3.8.2 Děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí 

Nabízíme také možnost využití bezplatných sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi 
na území města Bílovce ,  Spolu pro rodinu, z.s. 

Ad 3.8.3 Děti s nedostatečnou znalostí českého jazyka – jazyková příprava 

Tato  jazyková příprava bude probíhat  v rámci 30 minut rozdělených do dvou dnů.  
Výchovně vzdělávací činnost bude zaznamenávána do třídní knihy určené pro tuto skupinu 
dětí. Při tvorbě výchovně vzdělávací náplně pro děti s OMJ  budeme vycházet z RVP PV, 
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metodického materiálu MŠMT k poskytování bezplatné jazykové přípravy v předškolním 

vzdělávání , materiálů a webinářů NPI v rámci Podpory dětí cizinců v předškolním vzdělávání 
a dalších odborných publikací k tomuto tématu. Organizaci  skupiny dětí  s OMJ v rámci dne 
v MŠ a konkrétní činnosti , metody a formy práce budou uvedeny v projektu „ I beze slov 
můžeme být kamarádi“ . 

Ad 4.2 třídy v MŠ 

Provoz tříd zůstává stejný. O třídních projektech  i náplni třídních vzdělávacích plánů jsou 
rodiče informování prostřednictvím nástěnek v šatnách .Na závěr roku jsou jim zasílán 
formou prezentace  průřez výchovně vzdělávacími činnostmi z celého školního roku. Rodiče 
mají možnost komunikovat s učitelkami také prostřednictvím třídních emailů. 

V letošním roce zavedeme jako část přípravy na vstup do ZŠ i rámci projektu Předškolák 
Metodu dobrého startu. Děti si díky specifickým cvičením, která zahrnují soubor cvičení 
s využitím 25 lidových písní a malováním grafického prvku, propojují obě mozkové 
hemisféry, psychomotoricky se rozvíjí, připravují se na výuku čtení i psaní . Forma i realizace 
souboru cvičení probíhá individuální i skupinovou formou. 

Dále v rámci dopoledního programu v mateřské škole zařadíme několik na sebe navazujících 
akcí na podporu jazykové propedeutiky , jejíž rozvoj je spojen  i s činnostmi  jemné motoriky. 
Keramické tvoření bude probíhat ve spolupráci s lektorkou keramiky, p. Evou Rymlovou. Děti 
se postupně seznámí  během 3-4 lekcí s keramickou hlínou, možnostmi zpracování a 
výsledkem bude keramický výrobek. Tyto lekce budou probíhat na všech třídách ve 
spolupráci s učitelkami a asistenty. 

Ad 5. Charakteristika vzdělávacího programu 

 Ad 5.3.2 Formy 

Oprava - ..činnosti v centech aktivit.. místo řízené činnosti v centrech aktivit 

Ad 6. Vzdělávací obsah 

Klademe  důraz na tvořivost pedagoga při uplatňování vzájemného propojení vzdělávacích 
oblastí při vlastním plánování denní vzdělávací nabídky dětem, na aktivitu dítěte prožitkovým 
učením s posilováním dětské zvídavosti a objevování světa kolem nás, k pochopení 
základních environmentálních a ekologických problémů a souvislostí moderního světa, na 
emoční prožitky dětí získanými výsledky v činnostech, na spojení vzdělávacích témat se 
životem  – sociální učení, na evaluační postupy vzhledem k plánování činností i k jednotlivým 
dětem . Do vize naší  mateřské školy „ Škola napříč generacemi“ zapadá  i rozdělení  do 
heterogenních tříd. Výchovně vzdělávací činnosti  v heterogenních třídách  jsou spojené 
s různorodostí , děti zde zažívají  zkušenosti, které pak  v životě uplatní, probíhá zde snáze 
adaptace i sociální učení. Přirozeněji se zde včleňují i děti se speciálními vzdělávacími 
potřebami.  

Cíle naší výchovně vzdělávací práce máme rozděleny na průběžné a konkrétní vzdělávací cíle.  

Zde jsou uvedeny konkrétní průběžné cíle : 

 Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé a jemné 

motoriky, ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí. 
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 Osvojování si věku přiměřených praktických dovedností 

 Rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu 

 Osvojování si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci 

 Vytváření základů pro práci s informacemi 

 Vnímat sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě 

 Rozvoj schopnosti sebeovládání 

 Seznamování  se s pravidly chování ve vztahu k druhému 

 Vytváření prosociálních postojů 

 Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních a neverbálních 

 Poznávání  pravidel společného soužití, jejich spoluvytváření, porozumění základním 

projevům neverbální komunikace 

 Rozvoj úcty k životu ve všech podobách 

 vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu 

Činnosti k průběžným cílům: 

 Spontánní hra 

 Hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti, sebeovládání 

 Spoluvytváření smysluplných pravidel soužití ve třídě 

 Činnosti zaměřené na porozumění pravidlům 

 Činnosti a příležitosti seznamující děti s pohádkovými knihami, encyklopediemi, 

digitálními  technologiemi 

 Péče o okolí 

 Pravidelné pohybové chvilky 

 společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, 

příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní 

fantazie, sdělování slyšeného druhým apod.)  

  vyřizování vzkazů a zpráv 

 Skupinové a kooperační hry 

 Svačiny , oběd a pitný režim v MŠ 

 činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí 

 Rituály 

Kompetence k průběžným cílům: 
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 uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení 

 klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce 

porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může 

mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo 

 řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a 

omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; 

hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom 
dosavadní zkušenosti, fantazii a představivost 

 ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své 

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

smysluplný dialog 

 dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává 

(knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.) 

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

 se dokáže ve skupině prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá 

a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla 

společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat 
kompromisy 

 se spolupodílí na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné 

povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobuje se jim 

 spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe 

potřebu je zachovávat  

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

Očekávané výstupy k průběžným cílům: 

 zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby 

pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, 
pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku) 

 zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými 

nástroji, sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, 

jednoduchými hudebními nástroji, běžnými pracovními pomůckami 

 ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní 

potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s 

grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, 

modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji apod.) zvládat 
sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky 

(starat se o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu, umět stolovat, postarat se o 
sebe a své osobní věci, oblékat se, svlékat, obouvat apod.) 
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 zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, pomůcky, 

uklidit po sobě, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce, práce na 

zahradě apod.) 

 vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve 

vhodně zformulovaných větách  vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý 

dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát se) 

 poznat některá písmena a číslice, popř. slova  

 projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, 

film, užívat telefon 

 vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení 

 postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí 

 prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí (soucit, radost, náklonnost), snažit 

se ovládat své afektivní chování (odložit splnění svých osobních přání, zklidnit se, 

tlumit vztek, zlost, agresivitu apod.) 

 dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v 

mateřské škole, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla 

 uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a 

respektovat je 

 uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými 

i s dětmi (zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si slovo, 

až když druhý domluví, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn 

apod.) 

 adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy i 

jeho běžných proměn (vnímat základní pravidla jednání ve skupině, podílet se na nich 
a řídit se jimi, podřídit se rozhodnutí skupiny, přizpůsobit se společnému programu, 

spolupracovat, přijímat autoritu) a spoluvytvářet v tomto společenství prostředí 

pohody 

 pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat 

vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, 

chránit přírodu v okolí, živé tvory apod.) 

Konkrétní vzdělávací cíle jsou uvedeny v jednotlivých integrovaných blocích. Souvisí se 
záměrem jednotlivých bloků  a charakterizují jej. Tyto cíle učitelky smysluplně doplňují 
dalšími cíli z RVP PV. 

Ad 6.1 Integrované bloky 

Názvy integrovaných bloků navazují na  název školního vzdělávací programu „ Ať jsme šťastní 
na světě“ a z celkového rozdělení  každodenního  života . Zde jsou uvedena motta 
jednotlivých integrovaných bloků. 

IB -Můj svět 
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„Místo, kde pokud se cítíme bezpečně, jsme šťastní“. 

IB - Svět okolo nás 

„Pravidelnost životního rytmu“. 

IB - Tajuplný svět 

„Na věcech obestřených  tajemstvím je vždy něco magického“ . 

IB - Cestujeme po světě 

„K modernímu životu ve společnosti patří i cestování“. 

 

Ad 6.2 projekty v MŠ 

 

Ad 6.2.1 Naše vlastní projekty 

Projekt „Minimální preventivní program“ 

Projekt „ Předškolák“ 

Projekt „ Jazyková propedeutika“ 

Projekt „ Narozeninový oběd“ 

 

 Přiloženy,  v případě webových stránek naleznete v liště nalevo - o nás - projekty. 

Ad 6.2.2 Projekty jiných organizací 

Celé Česko čte dětem 

V letošním školním roce bychom rádi uspořádali akci k propagaci hodnotné literatury, 
budování rodinných vazeb prostřednictvím čtení a k rozšíření a obměně třídních knihovniček 
„ Knížka je kamarád“ a návštěvu dětí z 1. tříd ZŠ TGM v průběhu čtení před odpočinkem jako 
podporu předčtenářské i čtenářské gramotnosti „ Vraťme se na chvilku do školky“. 

Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“ – projekt české obce sokolské 

Pokračujeme již v 7.ročníku. 

Ad 6.3. Využití médií v MŠ 

Televize a notebooky na třídy Štěňátka a Berušky byly financovány ze  Šablon II .Televize jsou 
využívání jako monitory pro práci s dětmi. Platí dodržování hygienických pravidel i pravidel 
Minimálního preventivního programu.  

V letošním školním roce 2022-2023 byla zakoupena ještě televize a notebook na třídu 
Sluníčka, také 4 tablety  a 3 robotické hračky. Všechny tyto digitální zařízení byly financovány 
z mimořádných prostředků MŠMT na pořízení digitálních učebních pomůcek . Hračky a 
tablety jsou umístěny na každé třídě, poslední tablet bude využíván v rámci učebny, popř. 
v rámci vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem. 
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Více informací v  projektu  naší mateřské školy Digitální gramotnost v MŠ. 

 

 

V Bílovci dne   31.8.2022                                                               Zapsala :   Bc. Carbolová Zuzana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


