
 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 

 
Základní škola a mateřská škola Olešná, okres Pelhřimov 

 

 

 

Motivační název: 

 

Barevný je dětský svět 
 

                                                    Červená je od srdíčka, 

                                                    ţlutá zase od sluníčka. 

                                                    Bílá, jako sníh. 

                                                    Zelená je po zemi, 

                                                    Modrá zase po nebi. 

                                                    Spočítané máš je hned, 

                                                    Barevný je dětský svět. 

 

 

Čj: 
 

Motto:  „Kaţdá lidská bytost má absolutní hodnotu, protoţe je 

neopakovatelná…“  T.G.Masaryk 

 

Dlouhodobá koncepce mateřské školy: 
 

 
- Podporovat zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a vytvářet 

optimální podmínky pro jeho individuální osobní rozvoj. 

- Spolupracovat s rodiči dětí a cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve 

prospěch rozvoje dětí. 

- Vést děti ke kladnému vztahu k přírodě, jako celku, do něhoţ patříme i my 

– lidé. 

- Získávat základní poznatky a vědomosti o vztazích a souvislostech 

v ţivotním prostředí, pochopení ţivé a neţivé přírody,vztahů mezi 

jednotlivými organismy a působení člověka na přírodu.   

- Snaha dosáhnout plynulého a přirozeného přechodu dětí do ZŠ / vyuţití 

spolupráce se ZŠ /.- 

- Obnovovat materiální zabezpečení školy. 

- Zařazovat alternativní vzdělávací program / Montessori/. 

- Usilovat o kvalifikovaný pedagogický sbor. 

 

 

 

 

 



 

Identifikační údaje o škole: 

 
příspěvková organizace                                                                  

Základní škola a mateřská škola Olešná                                               

                okres Pelhřimov 

IČO: 750 00 717 

 

zřizovatel 

Obec Olešná    telefon: 565 323 772 

 

ředitelka školy 

Mgr. Šulcová Romana     telefon:  565 322 489, 722 655 802 

  

Vedoucí učitelka MŠ 

Krbcová Lenka     telefon: 777 765 433 

 

Platnost dokumentu 

od září 2017 

 

právní forma 

Od 1.1.2003 je škola právním subjektem- příspěvkovou organizací zřízenou usnesením 

zastupitelstva Obce Olešná ze dne 18.11.2002 , č.usnesení ORG-4 / 2 / 02. Mateřská škola 

byla nově zařazena do sítě škol od 1.1.2003, č.j. 12581/ 03-21 ze dne 10.2.2003. 

Mateřská škola zajišťuje předškolní vzdělávání dle základních právních předpisů – zákon 

č.561/2004 Sb.,o předškolním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon). 

 

ŠVP vypracoval kolektiv pedagogických zaměstnanců mateřské školy. 

ŠVP byl projednán se zřizovatelem. 

 

 

 

 

Charakteristika školy: 

 
Naše MŠ je patrová budova, ve které jsou tři třídy s dostatečnými prostorami pro hraní a 

aktivity dětí, loţnice pro nejmladší děti, kulturní místnost,která je vyuţívána pro pohybové 

aktivity.V kaţdém patře je šatna a sociální zařízení. Cvičebna je vybavena tak, ţe v ní cvičí i 

ţáci ZŠ. K MŠ patří školní jídelna s kuchyní, kde se stravují téţ ţáci ZŠ a vaříme také pro MŠ 

Zachotín. Školní zahrada je vybavena průlezkami, houpačkami, pískovišti, skluzavkou, 

dřevěným hasičským autem a zahradním domkem na hraní.V letních měsících je zde 

přenosný bazén. Velkým přínosem naší školy je její okolí, které poskytuje dětem trávit hodně 

času v krásné přírodě a zařazování prvků MONTESSORI. 

 

 

 

 

 

 

 



PODMÍNKY PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ:  

 

1.Věcné podmínky: 

Vybavení MŠ hračkami odpovídá počtu dětí a jejich umístění je přizpůsobeno 

dětem tak, aby si je mohly samostatně brát. 

Děti se podílejí svými výtvory na výzdobě celé MŠ. 

Zařízení a vybavení WC v mateřské škole neodpovídá našim představám, ale zatím nejsou 

finanční prostředky na celkovou rekonstrukci. 

Školní kuchyně – je po celkové rekonstrukci a také jednotlivé třídy se postupně vybavují 

novým nábytkem a podlahovou krytinou. 

II.třída – byla vybavena novým nábytkem, kobercem a je nově vymalována. 

 

2.Ţivotospráva: 

Je respektována individuální potřeba dítěte / odpočinek, spánek/.-  

Ponechat dostatek času na jídlo  - časový rozvrh v jídelně. 

Nenutíme děti do jídla ale dodrţet pravidlo ochutnání. 

 

3.Psychosociální podmínky: 

Adaptace dětí na nové prostředí je z hlediska MŠ nabízena rodičům /ne vţdy toho vyuţijí/. 

Všechny děti mají v kolektivu rovnocenné postavení a zesměšňování je nepřípustné. 

Děti si vytvářejí pravidla pro souţití , zdvořilostní pravidla však vţdy nedodrţují.  

Mají moţnost navázat komunikaci s ostatními pracovníky MŠ a návštěvou . 

 

4.Organizace: 

Děti si vybírají činnosti a vytvářejí herní koutky, hračky si berou samy,mají společné záţitky.  

Mají moţnost pracovat samostatně nebo ve skupině. 

Učitelka včas upozorňuje na ukončení her,má dostatek pomůcek, vychází z potřeb dítěte a 

vyuţívá hru k pozorování dítěte. 

Škola umoţňuje adaptační reţim. 

 

5.Řízení mateřské školy: 

Pravomoci a povinnosti jsou jasně vymezeny všem pracovníkům, kteří pracují jako tým a 

snaţí se zapojit i rodiče.  

Vedoucí učitelka respektuje názor svých spolupracovníků a podporuje účast na vytváření 

školního programu. 

Informační systém uvnitř školy se zlepšil. 

 

6.Personální a pedagogické zajištění: 

Všechny pracovnice MŠ mají předepsanou kvalifikaci  

Učitelky se nadále vzdělávají. 

Přistupujeme aktivněji ke svému dalšímu vzdělávání.. 

Včas zajišťujeme speciální sluţby / logopedie/ - upozornit rodiče 

 

7.Spoluúčast rodičů: 

Spolupráce s rodiči –  70% rodičů  se zapojuje do aktivit školy, mají zájem o předškolní 

vzdělávání svých dětí ,ostatní vyuţívají MŠ jako hlídací centrum. 

Spokojenost rodičů s prací mateřské školy je 90%  /dotazníky/. 

Na třídních schůzkách učitelky pravidelně informují o pokrocích a rozvoji dětí / pokud má 

zákon. zástupce zájem o tuto informaci/. 

Učitelky zachovávají diskrétnost a nezasahují do ţivota rodiny pokud není ohroţeno zdraví 

dětí /týrání/. 

Byla zřízena knihovna pro rodiče – zatím není velký zájem z řad rodičů. 



 

8.1 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami: 

V naší MŠ máme děti se speciálními potřebami a sociálně opoţděné. 

 Postupujeme podle individuálního plánu 

 Máme asistentku 

 Pořizujeme vhodné pomůcky / Klokanův kufr / 

 

8.2 Vzdělávání dětí mimořádně nadaných: 

 Současný stav:   

Nemáme v naší MŠ děti mimořádně nadané. 

 

8.3 Vzdělávání dětí od dvou do tří let: 

Podmínky pro vzdělání těchto dětí: 

 MŠ je vybavena vhodnými hračkami a pomůckami pro dvouleté děti. 

 Jsou znepřístupněny bezpečnost ohroţující předměty a hračky. 

 Mají dostatečný prostor pro volný pohyb a hru. 

 Je zajištěn vyhovující reţim dne, který respektuje potřeby dětí. 

 MŠ je vybavena dostatečným zázemím pro hygieny dítěte. 

 Vzdělávací činnosti jsou realizovány v menších skupinách či individuálně. 

 V MŠ jsou podněcovány pozitivní vztahy, které vedou k oboustranné důvěře a 

spolupráci s rodinou. 

 

8.4 Vzdělávání dětí s povinnou školní docházkou: 

Zařazujeme dovednosti, které připravují na výuku, běţnou komunikaci ve škole a přiměřenou 

samostatnost. 

   

 

 

 

 

Organizace vzdělávání: 

 
1/  Naše mateřská škola je v provozu od 6,00 do 16,30 hod. 

2/  Děti jsou přijímány na základě zápisu dítěte  k docházce do MŠ, dle kritérií pro přijímání 

dětí. / kritéria se aktualizují/  

3/  Nabízíme rodičům při vstupu do mateř.školy individuální adaptační reţim. 

4/  Rodiče předávají a vyzvedávají z MŠ dítě osobně nebo písemně pověřenou osobou na        

základě předem vyplněného formuláře. 

5/  Dítě v mateř.škole potřebuje / náhradní oblečení a obuv na pobyt venku, bačkorky,    

převlečení na cvičení- pouze předškoláci / tyto věci musí mít označené a podepsané. 

6/  Rodiče mají právo vyţádat si konzultaci s učitelkou, ředitelkou školy po předchozí 

domluvě termínu. 

7/  Snahou naší školy je co nejlepší spolupráce s rodiči s cílem organizovat činnosti ve 

prospěch dětí a prohloubení vzájemného působení rodiny a MŠ. 

8/  Rodiče mají právo spolupracovat na vytváření programu MŠ a při řešení vzniklých 

problémů. 

9/  Rodiče jsou povinni hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré údaje o 

zdraví dítěte , změny v osobních datech dítěte, předem známou nepřítomnost dítěte v MŠ a 

platit v daném termínu stravné a školné. Tyto termíny je třeba dodrţet!!! 



11/  V MŠ jsou tři třídy, které nemají speciální zaměření, pouze  zde ŠVP obohacujeme prvky 

MONTESSORI.. III.třída je vybavena prvky MONTESSORI ale její výchovná činnost je 

přizpůsobena ŠVP. 

12/ Je zajištěno překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů kaţdý den v kaţdé třídě 

minimálně v rozsahu dvou a půl hodin. 

Charakteristika vzdělávacího programu: 

Úkolem předškolního vzdělávání je doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni 

pomáhat zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho 

aktivnímu rozvoji a učení. Předškolní vzdělávání má smysluplně obohacovat denní program 

dítěte a poskytovat odbornou péči. 

 Náš vzdělávací program je dlouhodobě plánován / třídní plán se v jednotlivých třídách 

kaţdoročně mění. 

 Obsah vzdělávací činnosti vychází z jednotlivých témat a je pro zpracování v třídních 

programech doporučený.Zařazení jednotlivých částí do tématu a doporučeného obsahu 

je plně v kompetenci učitelek. 

 Do jednotlivých témat lze vstupovat průběţně během celého roku podle potřeb dětí a 

vniklých situací. 

 Práce s jednotlivou tématickou částí z tématu není časově předem určena, vyplývá 

z okamţitého zájmu dětí, vnějších podnětů a obsaţnosti. 

 Třídní plán je dopředu vytvořen tak, aby byly vymezeny výstupy z jednotlivých témat. 

Vzdělávací obsah, dílčí cíle a jejich kompetence jsou postupně doplňovány a rozvíjeny 

podle reakcí dětí. 

 Pro všechny učitelky je závazné, aby vzájemně spolupracovaly na tvorbě TVP 

 Plánování musí vycházet ze znalostí sloţení dětského kolektivu kaţdé třídy, 

jednotlivých dětí a vyhodnocení předchozí činnosti. 

 Řízené činnosti budou organizovány převáţně individuální nebo skupinovou formou. 

 V řízené činnosti bude uplatňován komunitní i diskusní kruh. 

 Do plánování obsahu jednotlivých tématických částí se učitelky budou snaţit 

zapojovat děti a řídit tak plán nejen podle vzniklých situací, ale i podle potřeb a přání 

dětí. 

 Při ukončení tématické části je třeba udělat její vyhodnocení jako podklad pro další 

plánování. 

 Dílčí cíle plánují učitelky podle  dosahování dětských kompetencí RVP PV. 

 Při plánování budou učitelky brát na zřetel „ Konkretizované očekávané výstupy“ , 

které lze povaţovat pro děti na konci předškolního období za ţádoucí. / záznam o 

dítěti/ 

 

 

 

Vzdělávací obsah: 
 Vzdělávání dětí od dvou do tří let probíhá nejvíce nápodobou, situačním učením, 

vlastním proţitkem a především hrou. 

 Umoţňujeme přímý proţitek v různých situacích 

 Zprostředkováváme poznatky ze všech oblastí lidského ţivota 

 Snaţíme se rozvíjet u dětí tvořivost a hledání různých cest řešení problémů 

 Podporujeme zdravý ţivotní styl 

 Snaţíme se dětem pomáhat v orientaci ve vlastních citech a jejich zvládání 

 Snaţíme se rozvíjet u dětí zdravé sebevědomí 



 Umoţňujeme dětem svobodnou volbu činnosti a zároveň přebírání odpovědnosti za 

vlastní jednání 

 Směřujeme ke kooperativnímu jednání namísto soutěţivosti 

 Vedeme děti k toleranci, vzájemné úctě a respektu k ostatním lidem a skupinám 

 Pomáháme dětem v přebírání různých sociálních rolí 

 

PŘEHLED   INTEGROVANÝCH  TÉMAT 
 

Stručná charakteristika obsahu  vzdělávání v jednotlivých tématech 

Vzdělávání probíhá především v řízených a integrovaných tématech, kterými chceme docílit 

toho, aby byla zachycena v co největší šíři podoba vnějšího světa, s nímţ se dítě vstupem do 

mateřské školy začíná seznamovat a kdy postupně u dítěte dochází k hledání, uvědomování a 

upevňování si vlastního místa a významu ve společnosti. 

 

 

 

Integrované bloky 

ČERVENÁ JE OD SRDÍČKA , ŽLUTÁ ZASE OD SLUNÍČKA, BÍLÁ JAKO SNÍH,  

 

ZELENÁ JE PO ZEMI, MODRÁ ZASE PO NEBI 

umoţňují širokou škálu volby podtémat a dávají prostor k fantazii jednotlivých pedagogů. 

Průběţně také zařazujeme témata, která se týkají správného společenského chování ve 

společenských situacích přiměřených věku a zkušenostem dětí, protoţe v posledních letech 

sledujeme v této oblasti u dětí klesající úroveň základních pravidel chování.  Jednotlivá 

témata máme rozpracována na třídní úrovni a jsou součástí třídních plánů.V rámci třídních 

vzdělávacích programů zařazujeme také témata protidrogové prevence. 

 

 

 

1/  ČERVENÁ JE OD SRDÍČKA 

 
Prostřednictvím situací a plánovaných činností se dítě učí zvládat sebeobsluhu,, uplatňovat základní 
kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky, dosáhnout duševní pohody a vyrovnanosti, poznávat 
samo sebe, orientovat se v nejbližším společenství, které jej obklopuje , podporovat pohybové i manipulační 
schopnosti a rozvíjet mluvený projev dětí pomocí otázek a řešení problémů. 

 Uvést dítě do společenství ostatních lidí, do pravidel souţití. 

 Pomoc dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky a postoje ve svém sociálním 

prostředí 
 
 

2/ ZELENÁ JE PO ZEMI 

 
 Prostřednictvím situací, plánovaných činností ,nasloucháním, rozhovorem, pozorováním, přímou 
praktickou činností, experimentováním a zapojením všech smyslů rozvíjet poznatky o přírodě živé i neživé, 
vytvářet povědomí o tom, že ochrana zdraví vlastního i ostatních je součástí ochrany životního prostředí 



jako celku ,v němž má každý své nezastupitelné místo, chápat souvislosti toho, co se kolem nás děje, 
seznamovat se světem techniky, která může vést k nejen pokroku, ale i ke zkáze , posilovat poznávací 
pocity a probouzet zájem a zvídavost dětí 

 Zaloţit podvědomí o přírodním prostředí, jeho rozmanitosti, vývoji a proměnách 

 Vytváření elementárních základů pro odpovědný postoj k přírodě 

 

 

3/ ŢLUTÁ ZASE OD SLUNÍČKA 
 
Prostřednictvím situací a plánovaných činností se dítě učí, že vlastním přičiněním může ovlivnit kvalitu 
svého života i života ostatních. Poznává, že základním prvkem vzájemného dorozumění je schopnost 
vstřícné komunikace a naslouchání tomu druhému a získává dovednosti řešit vzniklé situace.Zdokonaluje 
se v dovednostech, vědomostech a návycích důležitých pro zvládnutí budoucí role školáka. Učí se vnímat 
odlišnosti mezi lidmi a poznávat život ve společnosti a orientovat se v něm a vytvářet podvědomí o 
mezilidských a morálních hodnotách. 

 Hlavním záměrem je podpora kreativity a sebevyjádření  

 Rozvoj řeči a jazyka 

 Podpora duševní pohody a psychiky , zdatnosti a pocitu radosti 
 

 

 

 

4/ BÍLÁ JAKO SNÍH 

 
Prostřednictvím situací a plánovaných činností se dítě učí, vyjadřovat a sdělovat své prožitky a pocity, 
projevovat citlivost a empatii k druhým, touhu dělat druhým radost a uplatňovat svou dovednost ve 
prospěch celku a rozvíjet estetičnost. 

 Uvést děti do světa kultury, umění a lidových tradic 

 Umoţnit se aktivně podílet utváření společenské pohody ve svém sociálním prostředí 

 Rozvíjet schopnost vytvářet a upevňovat citové vztahy k rodině a svému okolí 

  
 

5/ MODRÁ ZASE PO NEBI 

 
Prostřednictvím situací a plánovaných činností a využívání zdravého životního stylu se dítě učí, vážit si 
života a zdraví, pečovat o ně, osvojuje si zdravé životní návyky a snaží se dosáhnout pohody a 
vyrovnanosti a získává nové zkušenosti. 

 Vést děti k ochraně zdraví, zdravým ţivotním návykům a postojům 

 Zlepšovat pohybovou a zdravotní kulturu 

 Posilovat hygienické návyky, jako samozřejmou součást ţivota 

 

Naplnění těchto integrovaných témat je rozpracováno do podtémat v jednotlivých třídách 

v TVP. Plánuje se od cílů plánu a to v návaznosti na aktuální potřeby dětí ve třídě, co je 

zrovna baví, čím se zabývají, co řeší, jaké kompetence potřebují posílit, jaké slavnosti jsou 

v plánu a také na základě výsledků evaluace z předchozího plánu.Po stanovení cílů se přesně 

pojmenují kompetence. Plán se stanoví na různě dlouhé období podle mnoţství cílů. 

Rozpracuje se do týdenních plánů s aktuální vzdělávací nabídkou a aktuálním cílem týdne, 

který si lze přečíst na nástěnce v šatně. Často je jedno podtéma na více týdnů, ale můţe být i 

na jeden týden, podle charakteru plánu, cíle a aktivit.Plány mají úzkou souvislost 

s individuálním plánem kaţdého dítěte, je v něm prostor pro vnímání aktuálních situací dětí, 

vţdy reaguje na to, co děti baví a zajímá, rozvíjí to, co děti chtějí dále vědět, je připravován 



pro všechny věkové kategorie. Plánování spojuje všechny druhy práce. Individuální, 

skupinovou, společnou celé třídy.Téma prolíná do tvoření, vyrábění, přípravy jídla, vaření, 

pokusů. Prolíná také do vyprávění, písniček, básniček, hudby, pohybu i pobytu venku.Třídní 

plány jsou tvořeny tak, aby byly přirozeným doplněním individuální nebo skupinové práce. 

Stanovené kompetence mají souvislost s rozvojem jednotlivých kompetencí kaţdého 

dítěte.V mateřské škole se děti seznamují s lidmi různých zemí, kultur, s jejich kulturou, 

jazykem, prostředím ve kterém ţijí. 

 

Evaluační systém – vyhodnocování výchovně vzdělávacího procesu 

 

 

Co je obsahem naší evaluační činnosti 

 
I. Evaluace výchovně vzdělávacího procesu 

 

a/ Evaluace ŠVP – jak se nám daří plnit kompetence u dítěte na konci předškolního období 

b/ Evaluace TVP – jak se nám daří prostřednictvím plánovaných řízených činností naplňovat 

dílčí cíle v jednotlivých vzdělávacích oblastech 

c/ Vyhodnocování individuálního vývoje dítěte 

d/ Autoevaluace / sebehodnocení/ vlastní práce učitelky 

 

 

II. Evaluace podmínek 

 

a/ Kritéria – vytvořená na základě poţadavků RVP PV 

b/ Poloţky v dotazníku – vytvořena pro rodiče 

 

Jaké máme nástroje pro naše evaluační činnosti 

 
a/ Vyhodnocovací listy pro jednotlivé tématické části TVP 

b/ Vyhodnocovací tabulky kritérií pro evaluaci podmínek 

c/ Vyhodnocovací listy naplňování jednotlivých kompetencí za MŠ jako celek – vycházející  

     z bodu a. 

d/ Výsledky hospitací  

e/ Vyhodnocování vývoje dítěte na základě sloučených ukazatelů dosaţeného vzdělání v               

    jednotlivých vzdělávacích oblastech formou záznamového listu s vyuţitím 

 aktuálních poznatků z přímého pozorování 

 informace z portfolia 

 diskuse učitelek 

 plnění kompetencí z tématu  „ Uţ budu školák“ 

 

f/ Autoevaluace učitelky, provozních zaměstnanců  

 

 

Jak často a kdo bude evaluaci provádět 

 
a/ TVP – 1x ročně vţdy  na konci školního roku -  všechny učitelky  

b/ Podmínky vzdělávání – 1x za rok – všechny učitelky 



     Výsledek je pak analýzou ,která se stává východiskem pro další období. 

c/ Tématické celky – vţdy po jejich ukončení – všechny učitelky 

d/ Hospitace ved. učitelky -  průběţně, minimálně 2x ročně u kaţdé učitelky 

e/ Vývoj dítěte –  průběţně během roku a 1x ročně na konci školního roku celkové shrnutí 

f/ Autoevaluace – kaţdý  pracovník sám minimálně 1x za dva roky. 

        

 

Evaluace dlouhodobých cílů : 
 

1. rozvíjet spolupráci s rodiči dětí 

 
- nabízení osvětových aktivit v otázkách výchovy a vzdělávání předškolních 

dětí 

- rozšiřování nabídky pro rodiče – větší moţnosti účasti v mateřské škole 

- nadále nabídky společných akcí – zapojovat rodiče do jejich realizace 

 -    individuální spolupráce s jednotlivými rodiči    

 

                      

2. Učit děti vnímat svět kolem sebe a vytvořit základy pro odpovědný postoj    dítěte ke 

společenskému a přírodnímu prostředí 

- pěstování odpovědnosti za vlastní jednání 

- vyuţívání přirozených ţivotních situací k přirozenému učení vlastním 

proţitkem 

- vést ke zdravému ţivotnímu stylu 

- speciální zaměření – příroda kolem nás 

 

SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY : 

 

1/ Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 

2/ Začít spolu – Juliana Gajdošová, Lenka Dujková 

3/ Respektovat a být respektován  

4/ Montessori knihy 

Přílohy: 
1/ roční plán školy   
2/ podmínky předškolního vzdělávání  - analýza 

3/ kritéria pro evaluaci podmínek 

4/ kritéria pro hodnocení práce učitelek 

5/ kritéria pro přijímání děti do MŠ 

6/ řády školy           / školní řád školy 

                                   směrnice ke stravování / 

 

ŠVP byl projednán na pedagogické radě dne 30.8.2017 a je platný od 1.9.2017 
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