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1. Identifikační údaje o mateřské škole  

 

Mateřská škola Petřvald 2. května 1654, příspěvková organizace 

IČ     73184993 

Sídlo     2. května 1654, 735 41 Petřvald 

Telefon     596 542 981 

Ředitel zařízení   Bc. Andrea Doffková 

Zástupkyně ŘMŠ:  Kateřina Marenčáková  

Odloučená pracoviště   K Muzeu 257 vedoucí učitelka Bc. Šárka Návratová             

                                                                 Šenovská 356 vedoucí učitelka Darja Kempná 

Závodní 822 vedoucí učitelka Bc. Žaneta Vychodilová 

           

 

Zřizovatel    Město Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511  

735 41 Petřvald 

č.tel.596 542 911 

IČ     00297593 

 

Platnost dokumentu: od 29. 8.  2018 

 

Školní vzdělávací program vypracovala ředitelka mateřské školy, na zpracování vzdělávací 

nabídky jednotlivých mateřských škol se podílel celý pedagogický sbor pod vedením 

vedoucích učitelek.  Školní vzdělávací program byl schválen na pedagogické radě mateřské 

školy dne 28. srpna 2018.  

 

2.  Obecná charakteristika mateřské školy 

 

Mateřská škola byla zřízena k 1.lednu 2003 městem Petřvald jako příspěvková organizace. 

Je tvořena čtyřmi mateřskými školami, a to 2. května 1654, K Muzeu 257, Šenovská 356  

a Závodní 822.  

 

 

Mateřskou školu tvoří osm tříd  s celkovou kapacitou 200 dětí v tomto uspořádání :   

2. května 1654 3 třídy   (84 dětí) 

K Muzeu  257  2 třídy  (50 dětí) 

Šenovská 356  1 třída  (25 dětí) 



  
 

 
 
 

Závodní 822   2 třídy   (36 dětí)  

 

Mateřská škola na ulici 2. května 1654 je samostatný objekt trojtřídní mateřské školy 

s vlastní školní jídelnou na okraji města v zástavbě rodinných domů, v hraniční oblasti 

s městem Orlová. Budova samotná je obklopena velkou školní zahradou, která je vybavena 

pro aktivní pobyt dětí průlezkami, zahradním nábytkem, pískovišti, hračkami pro hry v písku, 

hračkami pro tvořivé a sportovní hry. V prostoru školní zahrady jsou vzrostlé stromy 

zajišťující dostatečné stínění dětem v době letního období. Třídy mateřské školy, šatny i  

 

hygienická zařízení odpovídají prostorovým i hygienickým požadavkům příslušných platných 

právních norem zajišťujících dětem optimální podmínky pro jejich pobyt v mateřské škole. 

 

Mateřská škola na ulici K Muzeu 257 je samostatná jednopodlažní budova s vlastní 

oplocenou zahradou. V přízemí jsou šatny dětí, provozní prostory (kotelna, kancelář, 

kuchyňka, hygienické zázemí pro děti i dospělé, úložna lehátek a hraček). První třída je 

rozdělena na třídu a hernu. V prvním poschodí je druhá třída stejného typu, provozní 

místnosti (kuchyňka, úložna lehátek, hraček a hygienické zázemí). Přilehlá zahrada je 

vybavena pískovišti, průlezkami různého typu, vzrostlou zelení a vlastní nářaďovnou. 

Mateřská škola se nachází téměř ve středu města, v klidové obytné zóně v sousedství 

základní školy a kostela. V dosahu mateřské školy je Muzeum Těšínska – Technické muzeum, 

Středisko kulturních služeb, knihovna, kulturní dům.  

 

Mateřská škola na ulici Šenovská 356 se nachází v okrajové části města Petřvaldu. Mateřská 

škola je jednotřídní, heterogenní. Prostory mateřské školy tvoří herna, další místnost je 

rozdělena na jídelnu a místo pro odpočinek dětí, výdejna stravy s kuchyňkou, hygienické a 

skladovací prostory. Hygienická zařízení splňují požadavky na provoz dle platných předpisů. 

Šatna pro děti je vybavena nábytkem, skříňkami pro každé dítě. Zaměstnanci mají k dispozici 

kancelář, kabinet s pomůckami, přípravnu kuchyně. Součástí mateřské školy je suterén. 

Školní zahrada je vybavena dřevěnými průlezkami, které se dle možností postupně doplňují. 

Hřiště, které sousedí se školní zahradou, je možno využívat pro pohybové aktivity dětí. 

 

Mateřská škola na ulici Závodní 827 je dvojtřídní, umístěna v přízemí budovy ZŠ a ZUŠ na 

ulici Závodní 822. Okolní prostředí je tvořeno zástavbou rodinných domů. Mateřská škola je 

prostorná, tvoří ji dvě třídy, hygienické prostory, lehárna, úložné skladovací prostory, 

tělocvična a chodba propojena s šatnou dětí. Vše je dětem dostupné a vyhovující 

podmínkám hygienických i prostorových požadavků. Pouze jídelna je společná se základní 

školou a je umístěná v suterénu budovy základní školy. Režim dne mateřské školy je upraven 

tak, aby byl oběd podáván mimo dobu výdeje obědů dětem základní školy. Školní zahrada je 

v bezprostřední blízkosti mateřské školy. Svou velikostí nabízí dětem bohaté možnosti 

přirozeného pohybu v přírodním a kultivovaném prostředí.  



  
 

 
 
 

 

Celá mateřská škola spolupracuje se Základní školou a základní uměleckou školou 

v Petřvaldě, Pedagogicko-psychologickou poradnou v Karviné, Speciálním pedagogickým 

centrem v Karviné a v Ostravě, pediatry v Petřvaldě, s lékařem zdravotní preventivní péče 

MUDr. Justinem Chudobou, logopedy v okolních obcích, Střediskem kulturních služeb 

v Petřvaldě. V případě potřeby mateřská škola zajistí spolupráci a kontakt s odborníkem 

v jakékoliv odborné oblasti týkající se věkové kategorie předškolních dětí. 

   

 

 Organizační struktura školy 

 

       ředitelka mateřské školy 

 

             zástupkyně ředitelky s vymezenými pravomocemi 

 

      účetní                     vedoucí odloučených pracovišť         vedoucí školní jídelny 

 

                        pedagogičtí zaměstnanci, správní zaměstnanci          kuchařky 

 

 

Statutárním orgánem mateřské školy je ředitelka Bc. Andrea Doffková. 

Zástupkyní s vymezenými pravomocemi pro zastupování ředitelky v době její nepřítomnosti 

je paní Kateřina Marenčáková. 

Účetní příspěvkové organizace a vedoucí školní jídelny na pracovišti 2. května 1654 je paní  

Iveta Tomisová. 

Na jednotlivých mateřských školách za provoz, vedení evidence majetku a ostatní náležitosti 

týkající organizace provozu jsou odpovědny vedoucí učitelky odloučených pracovišť paní  

Bc. Šárka Návratová, Darja Kempná, Bc. Věra Kvapulinská. 

 

3.  Podmínky předškolního vzdělávání 

 

Základní podmínky dodržované při vzdělávání dětí jsou legislativně vymezeny příslušnými 

právními normami (zákony, vyhláškami, prováděcími právními předpisy). Každé pracoviště 

naší mateřské školy se snaží o naplňování všech podmínek předškolního vzdělávání na co 

nejvyšší úrovni v rozsahu možností mateřské školy, každého pracoviště, a zřizovatele. 

 

pracoviště 2. května 1654 

 

Věcné podmínky 



  
 

 
 
 

Pracoviště mateřské školy na ul. 2. května 1654 má dostatečně velké prostory pro činnosti 

dětí. Podlahová plocha i objem vzduchu odpovídají platným předpisům a požadavkům. 

Nábytek je uspořádán tak, aby mohly být prováděny nejrůznější činnosti v dostatečném 

prostoru a nábytek je možno podle potřeby variabilně přesunovat. Dětský nábytek,  

 

tělocvičné nářadí, zdravotně hygienické zařízení (umývárny, toalety) i vybavení pro 

odpočinek dětí (lůžka) jsou přizpůsobeny antropometrickým požadavkům, odpovídá počtu 

dětí ve třídách, jsou zdravotně nezávadné a bezpečné a jsou estetického vzhledu. Vybavení 

hračkami, pomůckami, náčiním, materiály a doplňky odpovídá počtu dětí a jejich věku, je 

průběžně doplňováno, obnovováno a dostatečně využíváno v každodenních činnostech 

pedagogy. Hračky, pomůcky a další doplňky jsou umístěny tak, aby byly dětem dobře 

přístupné a v jejich dosahu. Jsou stanovena pravidla pro jejich užívání dětmi i pedagogy. 

V prostorách mateřské školy jsou vystaveny práce dětí volně přístupné dětem i rodičům ke 

zhlédnutí. Mateřská škola má velké, bezprostředně navazující prostory školní zahrady, které 

jsou bohatě využívány pro všestranné činnosti dětí, umožňující rozmanité pohybové a další 

aktivity. Vzhledem k vnějšímu okolnímu prostředí  objektu mateřské školy (silnice bez 

chodníků), využíváme prostory školní  zahrady v co největší míře a v každém ročním období. 

Pro potřebu přesunů dětí mimo objekt  mateřské školy využíváme dětských reflexních 

bezpečnostních vest, chůze po levém okraji vozovky a terčíků při přechodech silnice. Všechny 

vnitřní i vnější prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných 

předpisů. Prostor školní zahrady je pravidelně udržován v čistotě správními zaměstnanci 

vysbíráváním naházených předmětů, odpadků, větví. Při přechodu na pobyt venku do 

prostoru u kotelny jde p. učitelka vždy jako první a děti za ní, aby zajistila uzavření velké 

brány a přesvědčila se, že právě nevjíždí žádné auto do objektu mateřské školy.  

 

Životospráva 

Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle příslušných předpisů. Je 

dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů s průběžným  zaváděním nových moderních 

technologických postupů. Děti mají stále od ranních hodin k dispozici v každé třídě dostatek 

tekutin, je dodržován pitný režim a každé dítě má hrníček označený svou značkou. Ten dítě 

používá v průběhu celého dne. Mezi podávanými jídly je dodržován vhodný časový interval a 

ranní svačinky jsou podávány postupnou formou. Je nepřípustné násilně nutit děti do jídla. 

Dětem je nabízeno postupné navykání na stravu podávanou v mateřské škole. Po příchodu 

dětí v brzkých ranních hodinách si mohou přinést z domu lehkou snídani, kterou si u stolečku 

s čajem sní. V průběhu dne v mateřské škole je dodržován pravidelný denní rytmus a řád, 

avšak je zde i dostatečný prostor k přizpůsobení se potřebám dětí a aktuální situaci. Pobyt 

dětí venku je dostatečně dlouhý a přizpůsobován v zimním období aktuálnímu stavu  počasí.  

Je sledována aktuální imisní situace na webových stránkách Českého 

hydrometeorologického ústavu a Moravskoslezského kraje. Děti mají dostatek volného 

pohybu jak ve třídě tak i na školní zahradě při pobytu venku. V denním programu je 



  
 

 
 
 

respektována individuální potřeba spánku, aktivity a odpočinku dětí. V době odpočinku po 

obědě nejsou děti nuceny k spánku, dětem nevyžadujícím spánek po obědě (zpravidla 

předškolního věku) je nabízen klidový program s respektováním potřeby spánku jiných dětí. 

Pedagogové se chovají sami podle zásad zdravého životního stylu a snaží se být dětem 

přirozeným vzorem.  

 

Psychosociální podmínky 

Snažíme se o to, aby se děti i dospělí cítili v prostředí mateřské školy dobře, spokojeně, jistě 

a bezpečně. V rámci adaptace na nové prostředí je nabízena možnost postupné adaptace 

nově příchozím dětem (krátký časový interval, přítomnost maminky ve třídě), děti jsou do  

tříd zařazovány podle možností mateřské školy a přání zákonných zástupců dětí se 

sourozenci, s kamarádem z místa bydliště a to pro zlepšení sociální situace dětí, větší pocit 

bezpečí. Adaptace dětí probíhá s co největším porozuměním pedagogického sboru, 

s empatickým cítěním každé paní učitelky. Děti jsou postupně začleňovány do kolektivu dětí, 

do činností mateřské školy. Pedagogické pracovnice respektují potřeby dětí, reagují na ně a 

napomáhají v jejich uspokojování. Snažíme se o vytváření klidného, pohodového, ale zároveň 

podnětného prostředí pro všechny činnosti dětí. Všechny děti mají rovnocenné postavení. 

Volnost a osobní svoboda dětí je v rámci pobytu v mateřské škole vyvážená s nezbytnou 

mírou omezení, která vyplývají z nutnosti dodržovat v mateřské škole potřebný řád a učit 

děti pravidlům společného soužití. Snažíme se o to, aby vedení dětí pedagogem bylo 

podporující, sympatizující, projevovalo se vstřícnou, empatickou komunikací pedagoga 

s dětmi, aby byla třída pro děti kamarádským prostředím. Dětem se dostává jasných a 

srozumitelných pokynů. Snažíme se o to, aby byla třída pro děti kamarádským 

společenstvím, v němž jsou zpravidla rády, rády přicházejí a těší se na kamarády a pedagoga. 

Snažíme se o aktivní spoluúčast a samostatné rozhodování dítěte. Pedagog se vyhýbá 

negativním slovním komentářům, dostatečně děti oceňuje. Ve vztazích mezi dospělými a 

dětmi se snažíme o projevení vzájemné důvěry, ohleduplnosti, tolerance a zdvořilosti. 

Pedagog se věnuje neformálním vztahům dětí ve třídě a nenásilně je ovlivňuje prosociálním 

směrem – dbá na prevenci šikany a podporuje pozitivní vztahy ve třídě dětí.  

 

Organizace 

Provoz nám umožňuje pružné změny v denním řádu, reagujeme na individuální možnosti 

dětí, na jejich aktuální potřeby. V průběhu dne jsou pravidelně zařazovány řízené zdravotně 

preventivní pohybové aktivity. Pedagogické pracovnice se plně věnují dětem a jejich 

vzdělávání. Snažíme se, aby děti nacházely v mateřské škole potřebné zázemí, klid, bezpečí a 

soukromí. Při nástupu dítěte k docházce do mateřské školy je uplatňován individuální 

adaptační režim podle potřeby dítěte. Poměr spontánních a řízených činností je v denním 

programu vyvážený. V průběhu dne mají děti dostatek času na spontánní hru, mohou ji 

dokončit i v ní pokračovat. Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální 

činnosti, děti se účastní společných činností v různě velkých skupinách. Je dostatečně dbáno 



  
 

 
 
 

na osobní soukromí dětí. Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, snaží se 

respektovat individuální vzdělávací potřeby a možnosti dětí. Pro realizaci plánovaných 

činností jsou vytvářeny vhodné materiální podmínky. Počty dětí na třídách jsou dodržovány 

dle platné legislativy. Třídy se spojují v případě nezbytných organizačních záležitostí, a to 

s dodržováním maximálního počtu přítomných dětí 28 na třídě. 

 

Řízení mateřské školy 

Pravomoci a úkoly jednotlivých zaměstnanců jsou jasně vymezeny. Při vedení zaměstnanců 

se snažíme o vytváření pracovního prostředí vzájemné důvěry a tolerance, spolupracovníci 

jsou zapojováni do řízení mateřské školy. Všichni zaměstnanci se snaží pracovat jako tým, ke 

spolupráci zveme také rodičovskou veřejnost. Ředitelka školy vyhodnocuje práci všech 

zaměstnanců a podporuje vzájemnou spolupráci s respektováním názorů v závislosti na 

možnosti jejich zavedení do praxe. V plánování pedagogické práce se snaží ředitelka o 

funkčnost, je využívána zpětná vazba. V záležitostech týkajících se legislativy a všech 

předpisů jedná ve shodě s jejich obsahem. Snažíme se  o zodpovědné plánování pedagogické 

práce a  aby byl chod mateřské školy funkční. Školní vzdělávací program je platný pro období 

tří let, a to od  září 2018 do srpna 2021. Byl vypracován ředitelkou mateřské školy na základě 

spolupráce s dalšími pedagogickými pracovnicemi pro celou organizaci, jeho součástí jsou 

roční plány a třídní vzdělávací programy každého pracoviště mateřské školy. Mateřská škola 

spolupracuje se zřizovatelem, střediskem kulturních služeb, základní školou a základní 

uměleckou školou, klinickým logopedem, pedagogicko-psychologickou poradnou, dětskou 

lékařkou, speciálními pedagogickými centry, plaveckou školou Delfínek, SUN Outdoor o.s., 

Bílá v Beskydech – Lyžujeme se sluníčkem , společností Rytmik (jenž nabízí nepřeberné 

množství zájmových kroužků) a s dalšími subjekty podle aktuální potřeby. 

 

Personální a pedagogické zajištění 

V mateřské škole pracuje šest pedagogických pracovnic a všechny splňující předepsanou 

odbornou kvalifikaci. Všichni zaměstnanci organizace se snaží spolupracovat ve prospěch 

společné věci na základě jasně vymezených pravidel. Pedagogické pracovnice se 

sebevzdělávají a ke svému dalšímu vzdělávání přistupují aktivně. Služby pedagogických 

pracovnic jsou organizovány tak, aby byla zajištěna optimální péče dětem podle počtu a 

jejich přítomnosti v průběhu dne. V době od 8:00 do 15:00 hodiny je přítomnost dětí 

v mateřské škole nejpočetnější. Pedagogové se snaží jednat, chovat a pracovat 

profesionálním způsobem a v souladu se společenskými pravidly a pedagogickými a 

metodickými zásadami výchovy a vzdělávání předškolních dětí. Specializované služby, ke 

kterým není pedagog dostatečně kompetentní, zajišťuje mateřská škola ve spolupráci 

s odborníky – logopedem, speciálním pedagogem, pediatrem. Zajištění překrývání přímé 

pedagogické činnosti učitelů na třídách je následující: na první třídě (u děti ve věku od 3-4 

let), se učitelky překrývají 3,5 hodiny. Na druhé třídě (u děti ve věku 4-6 let) se učitelky 

překrývají 0,5 hodiny a na třetí třídě (u děti ve věku 5-7 let) se učitelky nepřekrývají, ale s 



  
 

 
 
 

dětmi na této třídě vypomáhá školní asistentka, která je přítomna v době od 8:30 hod. do 12: 

30 hod. 

 

 

Spoluúčast rodičů 

Budeme se i nadále snažit o to, aby byla ve vzájemných vztazích mezi rodiči dětí  a pedagogy 

oboustranná důvěra a otevřenost, vstřícnost, respekt, porozumění a ochota spolupracovat 

na základě partnerství. Pedagogové se snaží porozumět a vyhovět potřebám jednotlivých 

dětí. V případě potřeby řešení problémů dětí jednají pedagogické pracovnice 

s respektováním soukromí rodiny, diskrétním jednáním. Zákonní zástupci dětí mají v plné 

míře možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů, vstupovat  

do her svých dětí. Jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se děje v mateřské 

škole, mohou se spolupodílet na programu mateřské školy, při řešení vzniklých problémů. 

Rodiče dětí jsou také průběžně informováni o prospívání a individuálních pokrocích jejich 

dítěte v rozvoji i učení. Domlouvají se na společném postupu při jeho výchově a vzdělávání. 

Pedagogové se snaží chránit soukromí a zachovávat diskrétnost dítěte i rodiny, jednají se 

zákonnými zástupci dětí ohleduplně, taktně, nezasahují do života a soukromí rodiny. 

Neposkytují nevyžádané rady a nejednají příliš horlivě při řešení různých záležitostí. 

Mateřská škola nabízí rodičům poradenský servis i nejrůznější osvětové aktivity v otázkách 

výchovy a vzdělávání předškolních dětí.  

 

pracoviště K Muzeu 257 

 

Věcné podmínky 

Prostory mateřské školy v porovnání s  předpisy odpovídají prostorovým normám. 

Prostorové uspořádání se dělí na pracovnu a hernu, které slouží ke skupinovým a 

individuálním činnostem dětí. V současnosti je naplněnost tříd na 25 dětí. 

Dětský nábytek odpovídá počtu dětí, je zdravotně nezávadný, bezpečný a přizpůsoben věku 

a výšce dětí. Byl zcela obměněn v obou třídách ve školním roce 2013/2014. Hygienické 

zařízení se dělí na umývárnu a toalety s příslušným hygienickým vybavením. Lehátka pro 

odpočinek dětí jsou uloženy ve zvláštní úložně, musí se každodenně rozmísťovat na plochu 

herny. Lehátka jsou nové na obou třídách a v současnosti splňují normy a jsou esteticky 

přijatelné. Součástí úložny je prostor pro zavěšení dětských pyžam. Tělocvičné nářadí a 

náčiní je uloženo v samostatném kabinetu dobře dosažitelném. 

Vybavení hračkami, pomůckami, materiály pro práci s dětmi odpovídá jejich počtu, je 

průběžně doplňováno a pedagogy využíváno.  

Hračky, pomůcky a další pracovní materiály jsou umístěny na dostupném místě pro děti i 

dospělé, jsou stanovena pravidla pro jejich využívání. 

Děti se podílejí na výzdobě tříd, chodeb a šaten. Výzdoba je pravidelně obměňována, aby ji 

mohli zhlédnout i rodiče. 



  
 

 
 
 

Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada, která je vybavena prostornými 

cestičkami, které jsou označené pro dopravní a společenské hry dětí. Na zelených plochách 

jsou sestavy průlezek, houpadlo, tabule na kreslení i dřevěné lavičky. Vzrostlá zeleň 

poskytuje dostatek stínu a soukromí při dětských hrách. Všechny vnitřní i venkovní prostory 

mateřské školy splňují bezpečnostní i hygienické normy dle platných předpisů. Osvětlení 

mateřské školy bylo zrekonstruováno a odpovídá současné platné normě. Údržba prostor a 

ploch v budově je pravidelná, zahradní plocha a vzrostlé keře v období vegetace jsou 

udržovány odbornou zahradnickou firmou. 

 

Životospráva 

Dětem je poskytována plnohodnotná strava, která je dovážena z hlavní budovy Mateřské 

školy Petřvald 2. května 1654, příspěvkové organizace. Skladba jídelníčku je obměňována a 

odpovídá současným trendům ve výživě dětí. Mezi jídly jsou dodržovány pravidelné 

intervaly se zachováním celodenního pitného režimu. Děti nejsou nuceny do jídla, ale pouze 

nabádány k ochutnání či vyzkoušení pro ně neznámé potraviny. Po celou dobu pobytu v MŠ 

mají děti zajištěn pitný režim. 

Denní řád je přizpůsoben postupným příchodům rodičů s dětmi, aby děti se mohly lépe 

adaptovat na prostředí mateřské školy. 

Zahrada a okolí mateřské školy je dostatečně využíváno k pobytům venku s přizpůsobením 

kvalitě ovzduší a povětrnostním podmínkám. 

Prostory v mateřské škole umožňují dětem dostatek volného pohybu během celého dne. 

V denním režimu je prostor pro aktivity dětí, individuální činnosti a spánek. 

 

 Psychosociální podmínky 

Všichni zaměstnanci mateřské školy vytváříme pro děti a rodiče takové podmínky, aby se 

cítili spokojeně, jistě a bezpečně.  

Nově příchozím dětem umožňujeme postupnou adaptaci na prostředí a taktéž umožňujeme 

rodičům přivádět děti do mateřské školy dle jejich aktuálních potřeb. 

Pedagogové přistupují k dětem podle jejich individuálních potřeb, nenásilně a postupně. 

Děti mají rovnocenné postavení ve smíšených třídách, kde si společně s pedagogy stanovují 

společná pravidla, mají dostatek prostoru k projevení své vlastní osobnosti. 

Děti se podílejí se na plánování týdenních činností v daném období společně s učitelkou a 

jsou vedeny k samostatnosti, odpovědnosti a praktičnosti. 

Pedagogický styl práce spočívá v empatickém, vstřícném, důvěru vzbuzujícím prostředí. 

Rozvíjíme vzájemnou důvěru, toleranci a zdvořilost mezi dětmi, dítětem a dospělým. 

 

Organizace 

V denním řádu má pevné místo jídlo a odpočinek dětí, jinak je obsah denního řádu pružný 

podle potřeb dětí i pedagoga, ročního období a vzdělávacího obsahu. 



  
 

 
 
 

Děti mají v dopoledních i odpoledních činnostech pestrou nabídku aktivit – spontánních a 

řízených činností, experimentování formami individuálními, skupinovými i frontálními 

s potřebným zázemím pro klid a soukromí. 

Umožňujeme dětem při vstupu postupný adaptační režim. 

Plánování činností vychází z aktuálních potřeb a zájmů dětí. 

Vhodné materiální podmínky jsou zajišťovány z rozpočtu mateřské školy, ze sponzorských 

darů, příspěvků rodičovského sdružení. Pedagogové se podílejí na vytváření různých 

didaktických pomůcek a navrhují doplnění o nové pomůcky. 

 

Řízení mateřské školy 

Vedením mateřské školy – odloučeného pracoviště je pověřena vedoucí učitelka, která 

spolupracuje s dalšími učitelkami na třídách, kterým přenáší veškeré poznatky, úkoly z porad 

vedení a zajišťuje jejich naplňování. Dbá na spolupráci pedagogického a provozního 

personálu, zajišťuje spoluúčast rodičovské veřejnosti v souladu se školním programem. 

Pravomoci a povinnosti všech pracovníků jsou jasně vymezeny organizačním a provozním 

řádem školy. 

Plánování práce a chodu mateřské školy je zajišťováno pomocí pedagogických a provozních 

porad a průběžně v denním styku všech zaměstnanců. Na základě analýzy vyhodnocujeme 

chod školy k plánování činností v jednotlivých oblastech.  

Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem, střediskem kulturních služeb, základní školou 

a základní uměleckou školou, klinickým logopedem, pedagogicko-psychologickou poradnou, 

dětskou lékařkou, speciálními pedagogickými centry, plaveckou školou Delfínek, SUN 

Outdoor o.s., Bílá v Beskydech – Lyžujeme se sluníčkem , společností Rytmik (jenž nabízí 

nepřeberné množství zájmových kroužků) a s dalšími subjekty podle aktuální potřeby. 

 

Personální a pedagogické zajištění 

Personální zabezpečení zajišťují 4 učitelky, školnice, 2x pracovnice kuchařka x uklizečka. 

Pedagogické pracovnice splňují minimálně středoškolské pedagogické vzdělání, které si 

průběžně doplňují samostudiem, účastní na odborných seminářů, z toho jedna pedagogická 

pracovnice má vysokoškolské vzdělání ve studijním oboru učitelství pro mateřské školy. Díky 

své praxi a zkušenostem pracují jako tým odborníků, který předává své odborné poznatky 

rodičům a navrhujeme jim případnou spolupráci s logopedem, pedagogicko-psychologickou 

poradnou popřípadě i s dalšími příslušnými odborníky. Zajištění překrývání přímé 

pedagogické činnosti učitelů na třídách je následující: na první třídě (třída věkově 

heterogenní děti ve věku 3-7 let), se učitelky překrývají 3,5 hodiny denně. Na druhé třídě 

(třída věkově heterogenní ve věku 3-7 let) se učitelky překrývají 3,5 hodiny denně. 

 

Spoluúčast rodičů 

Rodiče jsou zapojováni do dění mateřské školy v každodenním styku s pedagogy, kteří je 

informují o individuálních pokrocích v rozvoji i učení jejich dětí, účastní se na společných 



  
 

 
 
 

akcích v mateřské škole. Rodiče se spolupodílejí svými nápady a názory na tvorbě 

pedagogických záměrů na společných schůzkách. 

Ve vztazích mezi pedagogy a rodiči zpravidla panuje oboustranná vstřícnost a důvěra, která 

se odráží ve spokojenosti dětí i rodičů s respektováním soukromí rodiny. Učitelky citlivě a 

taktně jednají, zejména pokud pracují s důvěrnými informacemi o dítěti. 

Osvědčila se nám forma společných odpoledních tvořivých setkání rodičů a dětí s přímou 

účastí na tvorbě daného záměru. 

Pedagogové poskytují poradenský servis s nabídkou vhodné literatury, pomůcek pro 

potřeby dětí i rodičů. 
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Věcné podmínky 

Součástí mateřské školy je třída /herna/. Další místnost je rozdělena na jídelnu a místo pro 

odpočinek dětí. Prostory vyhovují skupinovým i individuálním činnostem dětí. 

Šatna pro děti je vybavena skříňkami pro každé dítě zvlášť. Zaměstnanci mají k dispozici 

kancelář, kabinet s pomůckami, přípravnu kuchyně. Součástí mateřské školy je suterén. 

Nábytek, tělocvičné nářadí ve všech prostorách je vyhovující a bezpečné. Hygienická zařízení 

splňují požadavky na provoz dle platných právních norem. Vybavení pro odpočinek dětí je 

nezávadné, bezpečné, estetické. Hračky a pomůcky jsou průběžně doplňovány a obnovovány 

dle potřeby. Umístění je vyhovující pro děti tak, aby je mohly dostatečně samostatně 

využívat podle stanovených pravidel. Interiér je vkusně a esteticky upraven. Na výzdobě se 

podílejí všechny děti i zaměstnanci.  Nástěnky pro informace i nástěnky dětských prací jsou 

přístupné všem rodičům. Školní zahrada je vybavena hracími prvky (velká, malá skluzavka, 

lanové centrum, pískoviště), dopravními cestičkami, hracími koutky s lavičkami. Na travnaté 

ploše se nachází vzrostlá flóra (okrasné keře, stromy). Čelo zahrady tvoří dřevěné oplocení s 

otočnými tabulemi. Hřiště, které sousedí se zahradou je možno využívat pro různé pohybové 

aktivity dětí. Ostatní vnitřní i venkovní prostory splňují bezpečnostní a hygienické normy. 

 

Životospráva 

Děti mají dováženou stravu z jídelny hlavní budovy Mateřské školy Petřvald 2. května 1654, 

příspěvkové organizace. Organizace je přizpůsobena tomuto dovozu. Strava je pestrá a 

chutná s dostatkem ovoce i zeleniny. Po celou dobu pobytu v mateřské škole je dodržován 

pitný režim. Organizace a denní režim je dostatečně flexibilní, přizpůsoben aktuálním 

potřebám dětí, rodičů i všech zaměstnanců. Spolupráce je na dobré úrovni. Pobyt dětí venku 

je každodenní a přizpůsobován aktuálnímu počasí a inverzním podmínkám. V interiéru 

mateřské školy, na zahradě, na hřišti i při využívání okolních prostor, na vycházkách mají děti 

dostatek volného prostoru k seberealizaci. Odpolední odpočívání mladších dětí je využíváno. 

Starší děti pak přecházejí ke klidovým činnostem. Otužování dětí je prováděno průběžně 



  
 

 
 
 

/větrání, otužování vodou, přiměřené vrstvení oblečení v místnosti i venku/. Všichni 

zaměstnanci mateřské školy poskytují dětem přirozený vzor. 

 

 

Psychosociální podmínky  

Provoz mateřské školy a denní režim je průběžně přizpůsobován organizačním změnám, 

individuálním potřebám dětí a spolupráci s rodiči. Všichni zaměstnanci se snaží o klidné a 

pohodové prostředí aby tak umožnili dětem nenásilnou formou adaptaci na nové prostředí. 

Po celou dobu jsou respektovány potřeby dětí ve všech činnostech. Individuálně se k dětem 

přistupuje vzhledem k jejich zvláštnostem. Podnětné soužití v kolektivu se prolíná celým 

dnem. Každé dítě má svůj vlastní prostor, jsou si sobě rovné. V mateřské škole je dodržován  

organizační řád s flexibilitou pro individuální potřeby dětí. S dětmi si společně stanovujeme 

pravidla soužití a jejich plnění. Kolektiv je kamarádský, stmelený. Přístup všech pedagogů je 

vstřícný, empatický. Vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě předškolního dítěte, jeho 

individuálním potřebám, jeho věku i jeho účasti spolurozhodování.  Pedagogové při práci 

s dětmi reagují pozitivním oceněním a vyhodnocením konkrétních projevů. Nic nemá na dítě 

lepší vliv než úsměv a pochvala. Mezi všemi zaměstnanci i dětmi mateřské školy panuje 

vzájemná kamarádská a přátelská atmosféra. Chceme být malí kamarádi, slušně se k sobě 

chovat a stále se učit lásce k sobě i ke všemu ostatnímu. 

 

Organizace 

Organizační zajištění mateřské školy je flexibilní individuálním potřebám dětí i celé mateřské 

školy. Pohybové aktivity dětí jsou průběžně zařazovány do denního režimu v různých 

činnostech, individuálních chvilkách, při pobytu venku. Pedagogové se věnují dětem 

individuálně a respektují věkové zvláštností dětí, snaží se o klidné, pohodové prostředí svým 

vlídným přístupem a tak k bezproblémové adaptaci všech dětí. Vzdělávací činnosti řízené i 

spontánní, akce během školního roku, které mateřská škola organizuje, jsou během denního 

programu přizpůsobeny dětským možnostem. Děti mají dostatek prostoru pro hry a činnosti, 

jejich dokončení a dle vlastní aktivity průběžně k pokračování i v následujících dnech. 

Vhodnou motivací jsou děti vedeny k vlastní aktivitě s přihlédnutím k individuálním 

potřebám, věku i momentálním možnostem. Edukační činnosti jsou vedeny spontánně hrou, 

nápodobou, skupinově a individuálně. Je uplatňován integrovaný přístup. Dětem je 

umožněno soukromí, pokud to vyžaduje, je stydlivé při hře, činnostech i hygieně. Při tvorbě 

vzdělávací nabídky je přihlíženo k individuálním vzdělávacím potřebám zaměřených na práci 

s předškolním dítětem. V mateřské škole je zapsáno 25 dětí.  

 

Řízení mateřské školy 

Povinnosti a pravomoci zaměstnanců mateřské školy jsou jasně vymezeny. Pedagogická 

práce je plánovaná tak, aby zajišťovala plně funkční provoz mateřské školy. Při mateřské 



  
 

 
 
 

škole pracuje rodičovské sdružení, které se podílí na všech akcích a aktivně spolupracuje – 

atmosféra je mezi všemi přátelská. 

 

 

Mateřská škola spolupracuje s dalšími subjekty: 

Zřizovatel město Petřvald 

ZŠ a ZUŠ Petřvald 

PČR Petřvald 

Dětská lékařka MUDr. Svatava Skýbová, MUDr. Tomáš Skýba  

Pedagogicko-psychologická poradna v Karviné 

Městská sportovní hala Havířov, bazén Delfínek 

Divadlo Loutek Ostrava 

Středisko kulturních služeb Petřvald 

SPC Karviná – logopedická depistáž 

SUN Outdoor o.s., Bílá v Beskydech – Lyžujeme se sluníčkem 

Agentura Rytmik (kroužky pro děti) 

Solná jeskyně 

 

Personální a pedagogické zajištění 

V mateřské škole pracují dvě pedagogické pracovnice s předepsanou odbornou kvalifikací a 

jeden správní zaměstnanec – školnice. Pedagogické pracovnice využívají vzdělávání a 

samostudium, studují průběžně odbornou literaturu a zúčastňují se seminářů. Řízení celé 

organizace je zajišťováno ředitelkou, na odloučených pracovištích vedoucími učitelkami. 

V rámci našeho pracoviště se zaměstnanci účastní provozních porad, pedagogických rad, 

školení BOZP, PO. Vedoucí učitelky mají zpravidla 1x měsíčně poradu vedení. Provozní 

porady a pedagogické rady jsou organizovány 3x ročně pro celou organizaci. Prioritní 

záležitostí pro naší školu jsou potřeby dětí. Všichni zaměstnanci se snaží dětem vytvořit 

klidnou, pohodovou atmosféru, kamarádské jednání, adaptaci, soužití v kolektivu a 

uspokojovat potřeby dětí profesionálním přístupem. Rodičům dětí se zvláštními vzdělávacími 

potřebami je doporučena spolupráce s příslušnými odborníky /logopedie, PPP/. Zajištění  

překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů na třídě je následující: na třídě (děti ve věku 

od 3-7 let), se učitelky překrývají PO - ČT - 2,5 hodiny, PÁ - 2 hodiny denně.  

 

Spoluúčast rodičů 

Rodiče jsou pravidelně informování v otázkách výchovy a vzdělávaní dětí, organizačních 

záležitostí formou nástěnek i individuálním pohovorem. Mateřská škola usiluje o vytváření 

partnerských vztahů mezi školou a rodiči. Rodiče mají kdykoliv přístup za svým dítětem a 

mohou se účastnit jeho činností. Mateřská škola pomáhá rodičům vstřícným přístupem 

v otázkách vzdělávání, aby se děti rozvíjely v souladu se svými schopnostmi a možnostmi a 



  
 

 
 
 

současně byl podněcován jejich harmonický rozvoj. Spolupráce mezi mateřskou školou a 

rodičovskou veřejností funguje tradičně, je flexibilní a funkční. 

 

 

 

 

pracoviště Závodní 822 

 

Věcné podmínky 

Prostory mateřské školy jsou dostatečně velké a plně vyhovují skupinovým i individuálním 

činnostem dětí. Dětský nábytek, tělocvičné nářadí, umývárny  a dětská lehátka  splňují 

antropometrické požadavky,  jsou zdravotně nezávadné a odpovídají počtu dětí. Vybavení 

hračkami, pomůckami, náčiním a různými materiály, které odpovídá věku a počtu dětí, je 

průběžně doplňováno a obnovováno. Veškeré toto vybavení je umístěno tak, aby je děti 

dobře viděly a bylo  pro ně snadno přístupné. Děti při výzdobě interiéru využívají svých 

výtvarných prací, které jsou dostupné i rodičům. Vlastní drobné individuální výtvory, které si 

každodenně  odnášejí domů, mají možnost ukládat do vlastních označených zásuvek ve 

skříňkách na chodbě u hlavních dveří. V blízkosti mateřské školy se nachází školní zahrada, 

která je vybavena pro rozmanité pohybové aktivity dětí průlezkami s klouzačkou a různými 

lezišti včetně houpaček, které splňují přísná bezpečnostní a hygienická kritéria. Zahradní 

domek skýtá pro nejrůznější hry dětí  mnoho koloběžek, kočárků, hrací kuchyňku, plastové 

domečky a hračky do pískovišť. Ve spolupráci se zřizovatelem je zajišťována pravidelná 

údržba travnatých ploch zahrady. Vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují 

bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů.  

 

Životospráva 

Samozřejmostí je poskytování pestré, plnohodnotné a vyvážené stravy s dostatkem ovoce i 

zeleniny a kterou zajišťuje školní jídelna ZUŠ a ZŠ Petřvald, na ulici Závodní 822. Po celý den je 

rovněž dodržován pitný režim s nabídkou různých nápojů včetně pitné vody. Děti pijí z 

označených hrníčků a za teplého počasí jsou jim podávány tekutiny i při pobytu na zahradě. 

Mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly. Děti do jídla nenutíme, ale 

pouze je citlivě  vybízíme k ochutnání méně oblíbených jídel. V mateřské škole je zajištěn 

pravidelný rytmus a řád s možností přizpůsobení se aktuálním situacím a potřebám. Děti 

pobývají každodenně dostatečně dlouho venku, jejich pobyt je však přizpůsoben kvalitě 

ovzduší, které je problematické zejména v zimním období. Děti mají dostatek prostoru pro 

volný pohyb v mateřské škole, na školní zahradě i na přilehlém školním hřišti. V denním 

programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých 

dětí. Děti, které nemají potřebu spánku, mají klidový program (prohlížení knih, kreslení a 

klidné hry dle vlastní volby apod.). Učitelky jsou pro děti přirozeným vzorem zdravého 



  
 

 
 
 

životního stylu. 

 

Psychosociální podmínky 

Personál mateřské školy se snaží o vytvoření klidné a pohodové atmosféry mateřské školy. 

Nově příchozím dětem dáváme dostatek času na adaptaci. Jsou respektovány  jejich 

přirozené potřeby. Bez neúměrného zatěžování či neurotizování dětí spěchem dodržujeme 

společná pravidla soužití v mateřské škole s rovnocenným postavením, s osobní svobodou 

každého dítěte. V kamarádském prostředí třídy se dětem dostává srozumitelných pokynů. 

Vstřícný způsob, kterým děti jako pedagogové vedeme, se projevuje empatickou komunikací. 

Zbytečně děti neorganizujeme a nepodporujeme přehnanou soutěživost. Vzdělávací nabídka 

odpovídá mentalitě předškolního dítěte a jeho potřebám. Vyhýbáme se negativním slovním  

komentářům a dostatečně děti oceňujeme. Ve vztazích mezi dospělými a dětmi se snažíme o 

upevňování vzájemné důvěry a tolerance. Rozvíjíme neformální vztahy dětí  ve třídě a 

směřujeme je k prosociálnímu chování.  

 

Organizace 

Provoz mateřské školy je dostatečně flexibilní tím, že umožňuje individuálně reagovat na  

možnosti dětí a na jejich aktuální potřeby. Denně jsou zařazovány tělovýchovné činnosti, děti 

mají dostatek prostoru pro spontánní hru i pro své soukromí. Pedagogický personál se plně 

věnuje dětem a jejich vzdělávání v klidném a bezpečném zázemí mateřské školy. Při vstupu 

dítěte do mateřské školy je uplatňován individuální adaptační režim. V denním programu je 

vyvážený poměr spontánních a řízených činností včetně akcí nad rámec běžného programu. 

Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru s možností dokončení či  pozdějšího 

pokračování. Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti mohly iniciativně 

experimentovat a pracovat vlastním tempem. Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, 

skupinové a frontální  činnosti. Dbáme na osobní soukromí dětí.  Plánování činností vychází 

z potřeb a zájmů dětí a vyhovuje jejich individuálním  vzdělávacím potřebám a možnostem. 

Věcné vybavení mateřské školy je dostatečné, kvalitní a je průběžně doplňováno a 

obohacováno. Doporučené počty dětí na třídách nejsou překračovány. 

 

Řízení mateřské školy 

Všechny povinnosti a pravomoci zaměstnanců jsou jasně vymezeny. Práce všech 

zaměstnanců je plánována tak, aby byl plně zajištěn funkční provoz mateřské školy. Při vedení 

zaměstnanců vytváří ředitelka ovzduší vzájemné tolerance, zaměstnancům ponechává 

dostatek pravomocí, respektuje jejich názor. Průběžně vyhodnocuje práci všech 

zaměstnanců, mezi zaměstnanci podporuje vzájemnou spolupráci. Pedagogický sbor pracuje 

týmově, do spolupráce zapojuje rodiče, kteří mají velký zájem o dění v mateřské škole, což se 

projevuje mimo jiné i jejich hojnou účastí na pořádaných akcích v průběhu celého roku. Další 

plánování pedagogické práce vychází vždy z předchozí analýzy.  Ředitelka vypracovává Školní 

vzdělávací program ve spolupráci s ostaními členy pedagogického týmu. Spolupracujeme 



  
 

 
 
 

Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem, střediskem kulturních služeb, základní školou a 

základní uměleckou školou, klinickým logopedem, pedagogicko-psychologickou poradnou, 

dětskou lékařkou, speciálními pedagogickými centry, plaveckou školou Delfínek, SUN 

Outdoor o.s., Bílá v Beskydech – Lyžujeme se sluníčkem , společností Rytmik (jenž nabízí 

nepřeberné množství zájmových kroužků), solnou jeskyní a s dalšími subjekty podle aktuální 

potřeby. 

 

 

Personální a pedagogické zajištění 

V mateřské škole pracují tři učitelky, z nichž jedna splňuje předepsané střední odborné 

pedagogické vzdělání, dvě vysokoškolské vzdělání v oboru speciální pedagogika a pedagogika 

předěkolního věku. Dalším zaměstnancem je asistentka pedagoga, která má vzdělání 

vysokoškolské magisterské (v oboru speciální pedagogiky) a působí na první třídě, kde byla 

přijata z důvodů podpůrných opratření u dítěte s mentálním postižením. Posledním 

zaměstnancem tohoto pracoviště je školnice, která zajišťuje pravidelný úklid mateřské školy. 

Všichni zaměstnanci úzce spolupracují na základě jasně vymezených pravidel. Pedagogické 

pracovnice se průběžně aktivně  sebevzdělávají, studují odbornou literaturu a účastní se 

odborných seminářů dle aktuální nabídky. Služby pedagogického sboru jsou organizovány 

tak, aby byla zajištěna optimální pedagogická péče dětem podle počtu a jejich přítomnosti v 

průběhu dne.  Prioritou pracovního kolektivu je pracovat a chovat se na vysoké profesionální 

úrovni v souladu se společenskými pravidly, pedagogickými a metodickými zásadami výchovy 

a vzdělávání předškolních dětí. Díky zkušenostem a poznatkům navrhuj rodičům případnou  

spolupráci s logopedem, SPC pedagogicko-psychologickou poradnou, pediatrem aj. Zajištění 

překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů na třídách pracoviště Závodní 822 není zcela 

plněno z důvodů sníženého počtu dětí v těchto třídách (18). Na první třídě je zajištěno 

překrývání pedagoga a asistenta pedagoga, a to v době od 6:30 hod. - 12: 30 hod.  

 

Spoluúčast rodičů 

Mezi pedagogy a rodiči dětí je vyvíjena snaha o oboustrannou důvěru a ochotu 

spolupracovat na základě partnerství. Konkrétním potřebám dětí a jejich rodinám se snažíme 

porozumět a vyhovět.  Zákonní zástupci se s velkým zájmem spolupodílejí na dění v mateřské 

škole, o jejichž pestrost, zajímavost a přínos pro děti i rodiče usilujeme promyšleným 

plánováním (besídky, dílny s rodiči, třídní schůzky, výlety, exkurze, kulturní představení, 

společné akce s rodiči na zahradě  apod.). Informace získávají rodiče prostřednictvím 

osobního kontaktu či informativních nástěnek, které každodenně odrážejí dění ve školce. 

Diskrétně se snažíme najít společný postup při řešení případného výchovného problému. 

Chráníme soukromí rodiny, se zákonnými zástupci dětí jednáme ohleduplně a taktně. 

Podporujeme rodinnou výchovu a nabízíme rodičům i nejrůznější poradenský servis a osvětu 

z oblasti předškolní výchovy.  

 



  
 

 
 
 

3.1.  Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a vzdělávání dětí 

nadaných   

 

I. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami  

Dítě, se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) je dítě, které k naplnění svých vzdělávacích 

možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními 

potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Děti se SVP navštěvující naší organizaci, mají 

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

zákona a jejichž realizaci zajišťuje mateřská škola. 

 

Pojetí vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními  

 

Veškeré rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou pro vzdělávání všech dětí 

společné. Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je potřeba jejich 

naplňování přizpůsobovat tak, aby maximálně vyhovovaly dětem, jejich potřebám i 

možnostem. Snahou našich pedagogů je bez rozdílů dětí vytvořit optimální podmínky k 

rozvoji osobnosti každého dítěte k učení i ke komunikaci s  

 

ostatními a pomoci mu tak, aby dosáhlo co největší samostatnosti i-když se ve svých 

individuálních vzdělávacích potřebách a možnostech liší. Účelem podpory vzdělávání těchto 

dětí je jejich plné zapojení a maximální využití vzdělávacího potenciálu každého dítěte s 

ohledem na jeho individuální možnosti a schopnosti.  

 

Pro úspěšné vzdělávání dětí se SVP uplatňujeme profesionalitu našich učitelů i dalších 

pracovníků, kteří se citlivě podílejí na výchovně vzdělávacím procesu těchto dětí, ale také 

využíváme správně volené vzdělávací metody a prostředky, jenž jsou  v souladu s danými PO. 

Dalšími podmínkou pro pozitivní přijetí dětí s SVP je úzká spolupráce, citlivá komunikace a 

předávání potřebných informací, s rodiči všech dětí, ale také spolupráce s dalšími odborníky 

a využívání služeb školských poradenských zařízení.  

 

Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti 

stupňů. Pravidla pro použití podpůrných opatření školou a školským zařízením stanovuje 

vyhláška č. 27/2016 Sb.   

 

Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními v mateřské škole 

 

Podpůrná opatření 1. stupně (PO1): Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování 

PLPP 

Podmínkou k zajištění PO1 je zpracování plánu pedagogické podpory (PLPP), který 

uplatňujeme bez doporučení školského poradenského zařízení. Opatření slouží ke 



  
 

 
 
 

kompenzaci mírných obtíží ve vzdělávání dětí, u nichž je možné prostřednictvím úprav v 

režimu školní výuky a domácí přípravy dosáhnout zlepšení. Koordinací PLPP je pověřen 

ředitelem školy pedagog, v jehož třídě se vzdělává dítě s SVP  a který je za tento plán 

zodpovědný v dokumentaci žáka, jeho průběžnou aktualizaci a vyhodnocení.  S plánem 

pedagogické podpory seznámíme zákonného zástupce dítěte a dále pak všechny vyučující 

daného dítěte. 

 

PLPP obsahuje:  

 popis obtíží a speciálních vzdělávacích potřeb dítěte 

 podpůrná opatření prvního stupně 

 stanovení cílů podpory 

 způsob naplňování a vyhodnocování plánu 

 cíle rozvoje dítěte  

 metody výuky  

 organizaci výuky  

 hodnocení dítěte  

 opatření v rámci domácí přípravy  

Při poskytnutí podpůrných opatření v prvním stupni provádíme průběžně vyhodnocení, a to 

nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření, abychom zjistili, zda 

podpůrná opatření skutečně vedou k naplnění stanovených cílů. Není-li tomu tak, 

doporučíme zákonnému zástupci dítěte využití poradenské pomoci školského poradenského 

zařízení (ŠPZ). Do doby než ŠPZ doporučí jiný stupeň pedagogické podpory (2 - 5 stupeň) 

poskytuje mateřská škola podpůrná opatření prvního stupně na základě stanoveného PLPP.  

 

Podpůrná opatření 2. – 5. stupně (PO2 - 5): Pravidla a průběh tvorby, realizace a 

vyhodnocování IVP  

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně uplatňujeme pouze s doporučením ŠPZ. 

Všechna podpůrná opatření těchto stupňů jsou vzájemně projednána (ŠPZ, školou a 

zákonným zástupcem dítěte). Začlenění podpůrných opatření do jednotlivých stupňů stanoví 

Příloha č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb.  

V případě, že PLPP nesplní očekávané cíle do 3 měsíců od zahájení poskytování PO1. Škola 

doporučí zákonnému zástupci využití ŠPZ.  

 

Škola pracuje v součinnosti se ŠPZ a poskytuje ŠPZ:  

• informace o dosavadním průběhu vzdělávání  

• plán pedagogické podpory  

• informace o personálních a materiálních možnostech školy v souvislosti s poskytováním PO  

• ŠVP  

 



  
 

 
 
 

PO poskytujeme dítěti bezodkladně, a to po obdržení doporučení ŠPZ a informovaného 

souhlasu zákonného zástupce dítěte.  

 

IVP :  

• vychází ze ŠVP, Z RVP PV  

• upravuje obsah vzdělávání dítěte  

• časově rozvrhuje vzdělávání dítěte  

• upravuje metody a formy výuky dítěte  

• upravuje organizaci výuky  

• stanovuje způsob hodnocení  

• obsahuje seznam učebních pomůcek a materiálů  

• obsahuje personální zajištění  

• rozvrhuje realizaci pedagogické intervence, případně speciálně pedagogické podpory  

 

Podmínky vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními  

 

Aby byly podmínky pro vzdělávání dětí optimální, musí vždy odpovídat individuálním 

potřebám dětí. Podmínky pro vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními stanovuje 

školský zákon a vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a žáků nadaných. 

  

Pro úspěšné vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními je potřebné zabezpečit 

(případně umožnit):  

 

 využití 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 (např. kompenzační 

pomůcky, personální podpora) 

 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 

 spolupráci se školskými poradenskými zařízeními, v případě potřeby spolupráci s 

odborníky mimo oblast školství;  

 snížení počtu dětí ve třídě v souladu s právními předpisy;  

 přítomnost asistenta pedagoga podle stupně přiznaného podpůrného opatření  

 

3.2. Vzdělávání dětí nadaných  

 



  
 

 
 
 

Povinností naší mateřské školy je vytvářet podmínky k co jak největšímu potenciálu každého 

dítěte, což platí rovněž v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných. Nadaným dítětem se 

rozumí jedinec, který při adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání s ostatními vrstevníky 

vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, v pohybových, 

manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech. Za mimořádně nadané dítě se v 

souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb. považuje dítě, jehož rozložení schopností dosahuje 

mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých 

oblastech rozumových schopností.  

 

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování PLPP nadaného a mimořádně 

nadaného žáka  

PLPP navrhuje pedagogický pracovník, v jehož třídě je dítě, které prokazuje nadání. sestavení 

PLPP je prohloubení učiva, rozšíření a obohacení o další informace. Stimulace procesů 

objevování a vyhledávání dalších souvislostí. Maximální rozvoj jeho schopností a dovedností.  

 

PLPP obsahuje:  

• cíle rozvoje dítěte  

• metody výuky  

• organizaci výuky  

• obohacení výuky  

• hodnocení dítěte  

• plán spolupráce se zákonnými zástupci  

 

Rozvoj a podpora mimořádných schopností a nadání dítěte je zajišťována: 

 předkládáním vyššího stupně složitosti nabízených činností 

 využitím vhodných didaktických pomůcek, materiálů 

 volbou vhodných metod, forem výuky 

 individuálním přístupem 

 nabízenými specifickými činnostmi 

 

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování IVP nadaného dítěte 

 U mimořádného intelektového nadání je třeba umožnit obohacování učiva nad rámec 

předmětů vzdělávacích oblastí školního vzdělávacího plánu.  

Cílem je učivo prohloubit a obohatit o další informace, podporovat proces objevování, 

vyhledávání  

informací a hledání souvislostí, které dané téma vzdělávání nabízí. Využívat individuální 

práci, badatelskou činnost. Po dohodě s rodiči je možné navrhnout návštěvu ŠPZ, které 

stanoví doporučení pro sestavení IVP. Individuální vzdělávací plán zpracovává škola na 

základě doporučení ŠPZ a žádosti zákonného zástupce, nejpozději do jednoho měsíce od 

obdržení doporučení.  



  
 

 
 
 

 

IVP :  

• upravuje obsah vzdělávání dítěte  

• časově rozvrhuje vzdělávání dítěte  

• upravuje metody a formy výuky dítěte  

• upravuje organizaci výuky  

• stanovuje způsob hodnocení  

• obsahuje seznam pomůcek a rozšiřujících učebních 

    materiálů  

• obsahuje personální zajištění nadstandartní  individuální pedagogické podpory  

• stanovuje plán rozvoje a spolupráce se zákonnými 

    zástupci  

 

 3.3. Vzdělávání dětí od dvou do tří let 

 

Na základě zákona č. 178/2016 Sb., se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, je s účinností od 1. 9. 2016 stanoveno, že se předškolní vzdělávání 

organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však od 2 let. S odloženou 

účinností od roku 2020 bude předškolní vzdělávání organizováno pro děti ve věku od 2 do 

zpravidla 6 let. 

 

Vzdělávání dvouletých dětí vyžaduje svá specifika jenž vyžadují jistá opatření týkající se 

zajištění bezpečnostních, hygienických, prostorových i materiálních podmínek, včetně 

přizpůsobení organizace vzdělávání, věcných podmínek, životosprávy, psychosociálních 

podmínek, organizace personálního a pedagogického zajištění a v neposlední řadě 

spoluúčast rodičů.  

 

Na základě požadavků ze strany zákonných zástupců dětí a aktuálních podmínek mateřské 

školy jsou k předškolnímu vzdělávání zařazovány také děti ve věku od dvou let.  Vzhledem 

k potřebám těchto dětí bude mateřská škola respektovat jejich individualitu, přizpůsobí 

prostory mateřské školy, kde se děti pohybují v průběhu dne (výška nábytku, přístup 

hračkám, fyziologické potřeby), budeme respektovat poznatky z oblasti vývojové 

psychologie. Zařazení dětí od dvou let věku je však podmíněno jejich přiměřenou 

samostatností a zvládáním základních hygienických návyků.  

 

V tomto školním roce byla kapacita mateřské školy naplněna dětmi ve věku od tří let. 

V případě přijetí dítěte ve věku od dvou do tří let je potřeba do budoucna zajistit následující 

podmínky: 

 



  
 

 
 
 

 
Podmínky pro vzdělávání dětí od dvou do tří let jsou vyhovující, jestliže: 

 Mateřská škola je vybavena dostatečným množstvím podnětných a bezpečných hraček a 

pomůcek vhodných pro dvouleté děti.  

 Ve třídě s věkově homogenním uspořádáním pro dvouleté děti je použito více zavřených, 

dostatečně zabezpečených skříněk k ukládání hraček a pomůcek než ve třídě s věkově 

heterogenním uspořádáním. Tím je zajištěna bezpečnost dětí a předkládání přiměřeného 

množství podnětů pro tyto děti.  

 Ve věkově heterogenní třídě jsou pro zajištění bezpečnosti jiným způsobem 

znepřístupněny bezpečnost ohrožující předměty. Ve třídě jsou nastavena dětem 

srozumitelná pravidla pro používání a ukládání hraček a pomůcek.  

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

dětí, umožňovalo variabilitu v uspořádání prostoru a zabezpečovalo možnost naplnění 

potřeby průběžného odpočinku.  

 Mateřská škola je vybavena dostatečným zázemím pro zajištění hygieny dítěte.  

 Šatna je vybavena dostatečně velkým úložným prostorem na náhradní oblečení a 

hygienické potřeby.  

 Je zajištěn vyhovující režim dne, který respektuje potřeby dětí (zejména pravidelnost, 

dostatek času na realizaci činností, úprava času stravování, dostatečný odpočinek).  

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

potřebami.  

 Dítěti je umožněno používání specifických pomůcek pro zajištění pocitu bezpečí a jistoty.  

 Vzdělávací činnosti jsou realizovány v menších skupinách či individuálně, podle potřeb a 

volby dětí.  

 Učitel 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.32  

 Péče o děti od dvou do tří let musí být organizačně a provozně zajištěna v souladu s 

platnými právními předpisy. 

 

4.   Organizace vzdělávání  

 

Organizace mateřské školy je popsána ve školním a provozním řádu a s těmi jsou seznámeni 

zákonní zástupci dětí na schůzce, která se uskutečňuje na začátku školního roku. 

Na jednotlivá pracoviště mateřské školy jsou přijímány děti k předškolnímu vzdělávání podle 

platných právních norem, a to zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a vyhlášky č. 14/2005 

Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění. Místo, termín a doba pro podání žádostí o 



  
 

 
 
 

přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v novém školním roce je pro všechny naše pracoviště 

mateřské školy stanovena po dohodě se zřizovatelem a následně zveřejněna.  

Třídy mateřské školy jsou naplňovány v souladu s ustanovením § 23 odst. 5 zákona 

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

(školský zákon) v platném znění.  

 

 

V mateřské škole na ul. 2. května 1654 jsou děti rozděleny do třech tříd zpravidla podle věku 

(třídy věkově homogenní), v ostatních mateřských školách jsou třídy věkově smíšené (třídy 

věkově heterogenní). Všech 8 tříd mateřské školy (s celkovou kapacitou 195 dětí) jsou 

v režimu celodenního provozu. Děti jsou do tříd zařazovány podle možností mateřské školy a 

přání zákonných zástupců dětí se sourozenci, s kamarádem z místa bydliště pro zlepšení 

sociální situace dětí a větší pocit bezpečí. Adaptace u dětí probíhá s co největším 

porozuměním pedagogického sboru, s empatickým cítěním každé paní učitelky a možností 

adaptace dětí. Všechny třídy celé naší mateřské školy jsou zaměřeny na všestranný rozvoj 

dětí. V procesu vzdělávání dětí používáme různých metod – slovní, názorné a praktických 

činností. Výběr metody vždy závisí na didaktickém cíli. Ke slovním metodám patří například 

návody, vysvětlení, popis, vyprávění, rozhovor, beseda, předčítání a další. Efektivnost těchto 

metod závisí na kultuře řeči učitelky a její schopností působit na děti intonací a tempem řeči. 

Slovní .,metody vhodně spojujeme s praktickou činností.  

Do skupiny názorných metod patří především pozorování, předvádění, pokus, exkurze a 

vycházka. Názorné metody často spojujeme s metodami praktické činnosti, například 

experimentování. Tyto metody přinášejí navíc dětem citový prožitek, který usnadňuje učení. 

V této fázi pak zařazujeme rovněž učení metodou navození problémových situací. Adaptace 

dětí probíhá s co největším porozuměním pedagogického sboru, s empatickým cítěním každé 

paní učitelky a možností adaptace dětí. Všechny třídy celé naší mateřské školy jsou zaměřeny 

na všestranný rozvoj dětí.  

Organizace mateřské školy je popsána ve školním a provozním řádu a s těmi jsou seznámeni 

zákonní zástupci dětí na schůzce na začátku školního roku. 

 

 

4.1. Výčet činností při kterých je zajištěno souběžné působení učitelů na 
třídách 
 
Na třídách kde dochází k souběžnému působení učitelek jsou uplatňovány a využívány tyto 
činnosti, které zajišťují kvalitnější a efektivnější vzdělávání a výchovu dětí. 
 

 pracovní výchovné činnosti, grafomotorické činnosti 

 hudební činnosti - hraní na orffové nástroje, zpěv s klavírem, - HPH,  

 tělovýchovné činnosti vyžadující přítomnost dvou učitelů (cvičení na nářadí) PH 



  
 

 
 
 

 dramatizace - klasických, veršovaných pohádek 

 nácvik pásem pro rodiče v jednotlivých časových obdobích, při přípravě společných zábav 

a vystoupeních 

 tvořivé hry v herně i u stolečků ve třídě 

 jazykové chvilky – gymnastika mluvidel, procvičování výslovnosti 

 činnosti ve vzdělávacím procesu (rovněž individuální a skupinové čin.) - čin. podporující 

paměť, představivost, soustředěnost, jemnou motoriku, při manipulačních činnostech, 

při realizaci experimentů 

 společné doprovody v rámci kulturních představení mimo MŠ 

 při oblékání dětí na pobyt venku, vycházkách po okolí, činnosti na ŠZ (dohled nad dětmi 

hrajícími si na průlezkách při sportovních a pracovních činnostech /environmentálních 

čin./ 

 při hrách k procvičování orientace v prostoru, rovině, při dopravních hrách   

 při hygienických činnostech v umývárně, WC dohled nad čištěním zubů apod.  

 převlékání a ukládání dětí k odpočinku 

 četba pohádek 

 

 

Výčet činností, které vykonává školní asistentka při souběžném působení s učitelkou na 

třídě 

 Školní asistent poskytuje přímou nepedagogickou podporu dětí v předškolním vzdělávání 

spočívající např. v tom, že: 

 pomáhá dětem při adaptaci, aklimatizaci na školní prostředí 

 podporuje nácvik jednoduchých činností při příchodu a pobytu dětí ve škole 

 napomáhá dětem při oblékání 

 podporuje dětí při manipulaci s pomůckami 

 podporuje u dětí soběstačnost a motivuje ke vzdělávání 

 pomáhá v zajišťování výjezdů školy 

 pomáhá při řešení rizikového chování s učitelkou 

 sleduje chování dětí z hlediska projevů forem rizikového chování 

 spolu s učitelkou buduje vědomě pevný sociální kruh třídního kolektivu 

 vnímá výkyvy nálad a vymýšlí vhodné způsoby řešení těchto případů (práce s emocemi), 

eliminuje nečekané situací (např. napadání spolužáků, vulgarismy) 

 pomáhá s nácvikem a rozvojem sociálního chování žáků, vedením k samostatnosti 

 

Výčet činností, které vykonává asistentka pedagoga při souběžném působení s 

učitelkou na třídě 

 vykonává individuální práce s dítětem (dětmi) podle instrukcí učitelky (ve formě dohledu, 

verbální podpory, dovysvětlování, vizuální podpory) 



  
 

 
 
 

 pomáhá při rozvoji sociálních dovedností 

 pomáhá při orientaci v prostoru a čase 

 pomáhá při řešení konfliktů mezi dětmi 

 zprostředkovává komunikaci mezi rodinou a školou (vede vlastní    

 záznamy) 

 pomáhá dítěti (dětem) v komunikaci a navazování sociálních vztahů 

 nacvičuje a rozvíjí komunikaci 

 podílí se na vytváření pracovních a hygienických návyků u dětí 

 zajišťuje bezpečnost dítěte (dětí)  (i při akcích mimo školu, při cvičení...)  

 pomáhá usměrňovat problémové chování dětí  

 zajišťuje dohled  

 zajišťuje relaxaci 

 pomáhá při přípravě pomůcek a materiálů pro dítě (děti) 

 spolupracuje při tvorbě IVP (k tomu využívá své záznamy z pozorování) 

 pozoruje chování dítěte (dětí) (vede si o něm záznamy, zvláště o výrazných změnách v 
chování) 

 sleduje výsledky ve vzdělávání dítěte (dětí) (vede si o nich záznamy, zvláště o výrazných 
zlepšeních či zhoršeních v jednotlivých oblastech) 

 konzultuje s učitelkou, pracovníkem SPC, PPP) výsledky svých pozorování 
 

 

4.2.  Kriteria pro přijímání dětí do mateřské školy 

 

 Odpovědnou osobou za zpracování a zajištění přístupu kritérii pro přijetí dítěte 

k předškolnímu vzdělávání je ředitelka mateřské školy  

 Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání jsou vždy v dostatečném předstihu 

přístupné na internetových stránkách mateřské školy, dále pak při vyzvedávání přihlášek 

k předškolnímu vzdělávání zákonnými zástupci dětí.  

 Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do 

zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné  

  (od 1. 9. 2018) do mateřské školy se přednostně přijímají děti, které před začátkem 

školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku a mají místo trvalého pobytu v obci 

Petřvald. 

 Zápis k předškolnímu vzdělávání se bude konat v období  2. - 16. 5. Termín a místo zápisu 

stanoví ředitelka mateřské školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě 

obvyklým  

 (další bližší informace viz. aktuální směrnice - ,,Kritéria přijímání dětí do mateřské školy") 

 

 4.3. Individuální vzdělávání dítěte 



  
 

 
 
 

 Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v 

odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Na základě této volby 

je pak zákonný zástupce povinen oznámit tuto skutečnost ředitelce mateřské školy, a to 

nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního 

vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 4). 

 Skutečnost, zda dítě má být individuálně vzděláváno, závisí na rozhodnutí zákonného 

zástupce dítěte, není zde tedy „povolovací režim“ ze strany ředitelky školy. Vždy by se 

však mělo jednat o odůvodněné případy, pro které bude dítě vzděláváno individuálním 

způsobem. 

 

 

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat:  

 jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v 

případě cizince místo pobytu dítěte, 

 uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno, 

 důvody pro individuální vzdělávání dítěte (§ 34b odst. 2)  

 popis prostorového a materiálně technického zabezpečení vzdělávání a podmínek 

ochrany zdraví individuálně vzdělávaného dítěte,  

 doklady osvědčující splnění vzdělání osoby, která bude žáka individuálně vzdělávat,  

 seznam učebnic a učebních textů, které budou ve výuce užívány, pokud nejde o učebnice 

uvedené v § 27 odst. 1,  

 další skutečnosti, které mají vliv na průběh vzdělávání dítěte,   

 vyjádření školského poradenského zařízení. 

 

Ředitelka mateřské školy předá zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí, v nichž má být 

dítě vzděláváno (§ 34b odst. 3). 

Tyto oblasti vychází ze školního vzdělávacího programu mateřské školy. 

 

Ředitelka mateřské školy dohodne se zákonným zástupcem dítěte: 

 způsob ověření (přezkoušení dítěte v mateřské škole) 

 termíny ověření, včetně náhradních termínů (stanovuje se v prvním týdnu měsíce 

listopad a náhradní termín ve třetím týdnu měsíce listopad). 

 Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření (§ 34b odst. 3). 

 Ředitelka mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce 

dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu (§ 34b odst.4).  

 Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s 

výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek a výdajů na činnost mateřské školy, do níž 

bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání (§ 34b odst. 7). 

 



  
 

 
 
 

5. Charakteristika vzdělávacího programu 

 

Školní vzdělávací program vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní 

vzdělávání č.j.32 405/2004-22 ze dne 3. ledna 2005 (dále jen RVP PV). V souladu s principy 

kurikulární politiky zformulovanými v Národním programu rozvoje vzdělávání v ČR (tzv. Bílé 

knize) viz. www.msmt.cz. a zakotvenými v zákoně č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění je do 

vzdělávací soustavy zaveden systém kurikulárních dokumentů. Státní úroveň v systému 

kurikulárních dokumentů představují Národní program vzdělávání a rámcové vzdělávací 

programy. RVP PV je zaměřen na celkový rozvoj osobnosti dítěte v pěti vzdělávacích 

oblastech: biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální.  

 

5.1. Filozofie vzdělávacího programu 

 

Filozofií vzdělávacího programu naší mateřské školy je uspokojení potřeb dítěte v oblasti 

kognitivní, sociální, emocionální i fyziologické. Každodenními činnostmi budeme rozvíjet a 

posilovat individualitu každého dítěte tak, aby bylo připraveno na různé životní situace, jejich 

zvládání. Respektováním věkových zvláštností a individuality dítěte budeme dbát na jeho 

spokojený a pohodový pobyt v mateřské škole naplněný všestranným rozvojem. Symbolikou 

vybraných barev vymezujících jednotlivé integrované bloky (červená, modrá, zelená, žlutá) 

budeme rozvíjet vlastnosti dětí, jejich přístup k řešení problémů, úctu k řádu, pravidlům, 

vytrvalost, radost z poznání. Také všechny další barvy a odstíny barevného spektra budou 

doplňovat vymezující základní barvy integrovaných bloků a s nimi související a vyjadřující 

pocity, podněty, činnosti.  

 

 

5.2.Cíle vzdělávacího programu 

 

Hlavním cílem mateřské školy při práci podle RVP PV  je zajistit dětem pohodové, klidné, 

tvůrčí  a podnětné  prostředí. Prolínajícím cílem celého systematického působení na dítě 

bude i v budoucnu na základě provedeného hodnocení  rozvíjení a prohlubování pravidel 

společenského soužití s trvalým osvojováním si základních morálních hodnot, volních 

vlastností, vnímání souvislostí v prostředí přírody, společenství, vytváření plnohodnotných 

mezilidských vztahů. V atmosféře pohody a tvůrčího elánu budeme postupně naplňovat cíle 

dané Rámcovým vzdělávacím programem pro mateřské školy, školním vzdělávacím 

programem a stanovené v třídních vzdělávacích programech. Školní vzdělávací program, 

který je nově zpracován s účinnosti od 1. září 2018 do 31. srpna 2021 s názvem „Tady jsme 

všichni kamarádi“ budeme naplňovat cíleným, přesně formulovaným obsahem.  

 



  
 

 
 
 

Zaměření naší práce bude směřovat k postupnému získávání očekávaných výstupů u dětí 

v pěti oblastech předškolního vzdělávání :       dítě a jeho tělo 

                             dítě a jeho psychika 

                             dítě a ten druhý 

                             dítě a společnost 

                             dítě a svět. 

Očekávané výstupy jsou dílčí výstupy vzdělávání, které je možno obecně považovat v této 

úrovni vzdělávání za dosažitelné. Tyto výstupy jsou formulovány po dobu, kdy dítě 

předškolní vzdělávání ukončuje, s tím, že jejich dosažení není pro dítě povinné.  

V naší práci se budeme v co největší míře přizpůsobovat vývojovým fyziologickým, 

kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí této věkové skupiny. Budeme nadále 

nabízet dětem podnětné, obsahově bohaté prostředí, zajišťující jim možnost projevovat se, 

bavit se a zaměstnávat přirozeným dětským způsobem. Učební aktivity budou probíhat 

především formou nezávazné dětské hry, kterou se dítě zabývá na základě svého zájmu a 

vlastní volby. V dostatečné míře bude uplatňováno situační učení založené na vytváření a  

využívání situací, které poskytují dítěte srozumitelné praktické ukázky životních souvislostí 

tak, aby se dítě učilo dovednostem a poznatkům v okamžiku, kdy je potřebuje a lépe tak  

chápalo jejich smysl. Budeme dbát na to, aby didaktický styl vzdělávání dětí v mateřské škole 

byl založen na principu vzdělávací nabídky, na individuální volbě a aktivní účasti dítěte. 

Budeme uplatňovat integrovaný přístup, při kterém bude vzdělávání probíhat na základě 

integrovaných bloků nabízejících dětem vzdělávací obsah v přirozených souvislostech, 

vazbách a vztazích. Obsah bloků bude vycházet ze života dítěte, bude smysluplný, zajímavý a 

užitečný, směřující ke skutečným činnostním výstupům – kompetencím. Klíčové kompetence 

představují výstupy, resp. obecnější způsobilosti, dosažitelné v předškolním vzdělávání. 

Budeme směřovat ke kompetencím k učení, k řešení problémů, komunikativním, sociálním a 

personálním, činnostním a občanským. 

V předškolním vzdělávání v našich mateřských školách jsou zařazovány prvky jógy, prvky 

programu Začít spolu, Zdravá mateřská škola a další podnětné a rozšiřující poznatky získané 

na seminářích pořádaných Národním institutem pro další vzdělávání, Krajským vzdělávacím a 

informačním centrem v Novém Jičíně, jeho odloučenými pracovišti, Pedagogicko-

psychologickou poradnou v Karviné a dalšími subjekty nabízejícími vzdělávací semináře. 

 

Při všech činnostech v předškolním vzdělávání bude sledováno plnění těchto rámcových  

cílů vycházejících z RVP PV : 

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  

  

5.3.  Hlavní zásady a pravidla práce se vzdělávacím programem 



  
 

 
 
 

 

Ve školním vzdělávacím programu jsou rozpracovány jednotlivé integrované bloky, které 

jsou součástí třídních vzdělávacích programů jednotlivých pracovišť naší mateřské školy. 

Samozřejmostí je možnost jejich dalšího doplnění, obohacení, změny v návaznosti na  

atmosféru třídy, náměty dětí, jejich aktuální náladu, pocity, potřebu vyjádření. Tyto aktuální 

skutečnosti pedagog zaznamená v třídním vzdělávacím programu. 

 

6.  Metody a formy práce  

Vzdělávání dětí v naší mateřské škole přizpůsobujeme vývojovým fyziologickým, kognitivním, 

sociálním a emocionálním potřebám dětí každé věkové skupiny a snažíme se o jejich 

respektování. Vhodným vzdělávacím prostředím, pro děti vstřícným, podnětným, zajímavým 

a obsahově bohatým nabízí předškolní vzdělávání jistotu, bezpeční, radost a spokojenost a 

toto prostředí mu zajišťuje možnost projevovat se, bavit a zaměstnávat se přirozeným 

dětským způsobem. V každodenních činnostech podporujeme dětskou zvídavost, jejich 

přirozenou potřebu objevování, nabízíme jim dostatečný prostor pro tvůrčí činnosti, 

spontánní aktivity a možnost individuální volby při tvůrčích činnostech. 

 

Ve své práci uplatňujeme tyto formy a metody práce:  

 prožitkové a kooperativní učení hrou a činnostmi dětí, které jsou založeny na přímých 

zážitcích dítěte a podporují dětskou zvídavost a potřebu objevovat, podněcují radost 

dítěte z učení, jeho zájem poznávat nové, získávat zkušenosti  

 situační učení založené na vytváření a využívání situací, které poskytují dítěti 

srozumitelné praktické ukázky životních souvislostí tak, aby se dítě učilo souvislostem 

a poznatkům v okamžiku, kdy je potřebuje a lépe tak chápalo jejich smysl 

 spontánní sociální učení založené na principu přirozené nápodoby 

 aktivity spontánní i řízené, vzájemně provázené a vyvážené, jejichž specifickou 

formou je didakticky zacílená činnost, která je pedagogem přímo nebo nepřímo 

motivovaná se zastoupením učení spontánního a záměrného a tyto činnosti zpravidla 

mohou probíhat v menší skupině či individuálně 

 uplatňujeme integrovaný přístup, na základě integrovaných bloků 

 s dětmi pracujeme jak individuálně, tak ve skupinách, ale i s celou skupinou dětí – 

frontálně 

 metody a prostředky specifických didaktik jednotlivých oborů výchovně vzdělávacích 

činností (metodik), které odpovídají specifickým podmínkám předškolního vzdělávání 

 

 

 



  
 

 
 
 

6.1.Vzdělávací obsah... 

 

7. Evaluační systém  

 

Cílem hodnocení a evaluace je ověřit a zlepšit kvalitu práce. 

Evaluace a autoevaluace jsou nezbytnou součástí vzdělávacího procesu sloužící k 

uvědomování si nedostatků, jejich pojmenování, k odhalení a pojmenování příčin a zvolení 

nových, účinnějších postupů. 

 

 

Hodnocení je průběžné i závěrečné   ve vztahu k dítěti – kvalita individuálního 

rozvoje a učení, individuálních pokroků 

pedagogovi – hodnocení kvality práce a 

profesního růstu 

      k sobě samému – sebehodnocení rozvoje a 

kvality pedagogické práce 

Evaluace jako hodnocení, zjišťování, porovnávání a vysvětlování dat charakterizujících stav, 

kvalitu, fungování a efektivnost zahrnuje je proces zjišťování, porovnávání, systematického 

shromažďování informací a analýzy informací za účelem dalšího rozhodování. (evaluace je ve 

vztahu k výchovnému procesu). 

 

Autoevaluace je plánovité sebehodnocení – porovnávání směřující podle předem 

stanovených kritérií k předem stanoveným cílům. 

Výsledky hodnocení a evaluace jsou využívány pro další kroky a postupy ve všech oblastech 

činnosti školy, ve vlastní práci pedagogů a jejich zlepšení. Tyto výsledky jsou konzultovány na 

pedagogických radách a respektovány v další pedagogické práci a celé činnosti zařízení. 

 

 

Zaměření evaluace na následující oblasti :  

a) jak jsou naplňovány cíle programu    týdenní evaluace    

b) jaká je kvalita podmínek vzdělávání    průběžně a 1x ročně 

c) jakým způsobem je zpracován obsah vzdělávání 

 a jeho realizace                                                          týdenní evaluace 

d) jaká je práce pedagogů      průběžně hospitace, orientační vstupy                        

e) jaké jsou výsledky vzdělávání   týdenní, v závěru školního                              

                                                                                      roku,pedagogické,rady,sebehodnocení 

 

Fáze evaluace :      

1. sběr informací   T : průběžně 

     Z : učitelky na třídách 



  
 

 
 
 

      2.   analýza informací  T : průběžně, podle potřeby 

     Z : učitelky na třídách, pedagogické rady 

     

      3.   plán dalšího postupu  T : průběžně, podle potřeby 

Z : učitelky na třídách, vedoucí učitelky, porady vedení, 

pedagogické rady 

 

Na pedagogických radách všech pracovišť i na společných pedagogických radách bude 

pravidelně probíhat, stejně jako v uplynulém období, hodnocení a evaluace třídního 

vzdělávacího programu každé třídy pedagogickými pracovnicemi a sebehodnocení 

pedagogických pracovnic se závěry pro svou další práci.  

V rámci celé organizace jsou převedeny jednotlivé kompetence na vedoucí učitelky 

odloučených pracovišť, které provádějí hodnocení, vedou pedagogické rady, provozní 

porady, kontrolní činnost, evaluaci, hospitační činnost v rámci odloučeného pracoviště. Ve 

vztahu k vedoucím učitelkám odloučených pracovišť provádí hospitační činnost ředitelka 

zařízení, v případě potřeby také u učitelek na jednotlivých pracovištích. 

 

V provozu celé mateřské školy jsou společné : 

- provozní porady  T : začátek školního roku, pololetí, konec školního roku 

Z : ředitelka 

- pedagogické rady  T : začátek školního roku, pololetí, konec školního roku

    Z : ředitelka 

- porady vedení   T : podle stanoveného rozpisu, zpravidla 1x za 4 týdny 

                                                          nebo podle aktuální potřeby 

     Z : ředitelka 

 

V provozu každého odloučeného pracoviště mateřské školy jsou : 

- provozní porady  T : podle plánu 

Z : vedoucí učitelky 

- pedagogické rady  T : podle plánu 

     Z : vedoucí učitelky 

 

Evaluační systém v mateřské škole: 

techniky evaluace, časový plán, odpovědnost 

 

- písemné záznamy o dětech 

T : průběžně 

Z : učitelky na třídách 

- evaluace týdenního plánu práce podle TV 



  
 

 
 
 

-  jak se podařilo děti zaujmout, projevily děti o činnosti opravdový zájem, jaký byl 

konečný výsledek,byly zvoleny správné činnosti k dosažení stanoveného cíle, byly 

zvoleny správné pomůcky, byla použitá organizace vyhovující, jaké se projevily 

nedostatky, směřovaly zvolené činnosti k naplnění dílčích cílů 

T : v závěru týdne 

Z : učitelky na třídách 

 

- evaluace třídního vzdělávacího programu – měsíčního bloku (podle potřeby) 

vhodnost volby témat, reakce uč. na aktivitu dětí při spoluutváření bloku, reakce dětí, 

posun vztahů a prožívání, rozvoj her dětí, samostatnost, vhodnost volby metod, co se 

nepodařilo a proč, směřovaly zvolené činnosti k naplnění dílčích cílů, návrhy pro další 

období   

T: ukončený tematický celek 

Z : učitelky na třídách, ředitelka 

 

- sebehodnocení (sebereflexe) pedagogů – hodnotí se naplňování vzdělávacího obsahu 

(vzdělávacích oblastí) učitelkou 

T: po každém ukončení tematické části i bloku průběžně     

    ústně 

    a ukončené 1.a 2.pololetí školního roku písemně 

Z: ředitelka, učitelky 

 

      -    osobní rozvoj učitelky – rozvoj odborných znalostí a dovedností, vzdělávání,   

           absolvované semináře, studium, literatura, nové poznatky uvedené do vlastní praxe     

           (ústně) 

    T : každá pedagogická rada (velká, malá) 

Z : všechny pedagogické pracovnice 

 

- oblast podmínek předškolního vzdělávání pro kvalitní uskutečňování ŠVP(ústně)  

T : průběžně a 1x ročně před začátkem nového školního 

roku 

Z : všichni zaměstnanci podle svých kompetencí 

 

- sledování reakcí, hodnocení mateřské školy zákonnými zástupci dětí, zapracování 

získaných poznatků (ústně) 

T : průběžně 

Z : ředitelka, učitelky 

- sdělení poznatků k danému tématu – pracovní pedagogická dílna(písemně) 

T : pololetně 

Z : ředitelka 



  
 

 
 
 

 

 

Závěr: 

Školní vzdělávací program byl vypracován v souladu s aktuálním Rámcovým vzdělávacím 
programem - leden 2018 a s souladu s Opatřením ministra školství, mládeže a tělovýchovy, 
Č.j. MSMT-34790/2017-1, ze kterých jsme především vycházeli. 
 
Na jeho zpracování se podílel celý pedagogický sbor. 
 
Do písemné podoby zpracovala: Bc. Andrea Doffková, ředitelka MŠ 


