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Obecná charakteristika školy
Mate ská škola ve Výstavní ulici je odlou eným pracovišt m MŠ
Smetanova . Je panelového typu a nachází se v sídlištní zástavb m sta . Objekt byl
v roce 1972 zbudován jako ú elové za ízení s kapacitou pro 120 d tí. V sou asné
dob je pro provoz MŠ využíván pouze jeden jednopatrový pavilon se dv ma t ídami
s kapacitou 56 d tí. Každá t ída užívá celé podlaží se zvláštním vchodem.Pro
každou t ídu je k dispozici šatna,sociální za ízení a kuchy ka. Vnit ní prostor t íd je
len n na tzv. hrací centra, která umož ují d tem v novat se r zným
aktivitám.Sou ástí MŠ je hospodá ský pavilon s modern vybavenou kuchyní .Pro
pobyt venku je velký travnatý areál s pískovišt m a herními prvky, které postupn
dopl ujeme. Máme ekologické zam ení, a proto název ŠVP je „Studánka“.
Ob mate ské školy spolupracují, jsou ve vzájemném kontaktu. Aby bylo
možno zachovat specifika a individualitu obou mate ských škol, pracuje každá škola
podle svého vlastního ŠVP, které spojují spole né prvky ve výchovn - vzd lávací
oblasti a evaluaci.

Vzd lávací cíle naší MŠ
schopnost poznávat a u it se stále n

emu novému

mít p im ené sebev domí a morální hodnoty

schopnost na základ ur itých inností a poznatk samostatn rozhodovat
u it d ti úct k životu, k lidským hodnotám, schopnost empatie
schopnost komunikace s ostatními lidmi
tvo iv vyjád it své prožitky – mít p edstavivost
pomáhat ostatním
domluvit se mezi sebou
dodržovat pravidla
um t se prosadit v b žných situacích
samostatn myslet – um t si vybírat a nést za svou volbu odpov dnost
kriticky myslet, rozpoznávat problémy a ešit je
vytvá et si zdravé životní návyky a postoje

Vzd lávací obsah
Vzd lávací obsah p edškolního vzd lávání p edstavuje hlavní prost edek
vzd lávání. Je formulován v podob u iva, vzd lávacích oblastí a o ekávaných
výstup . Vzd lávací nabídka (u ivo), kterou d tem p edkládáme, má podobu
praktických i intelektových p íležitostí.
Vzd lávací obsah, slouží pedagog m jako podklad a je zárove závazný pro
ípravu vlastní vzd lávací nabídky. U itelky si na svých t ídách vypracovávají t ídní
vzd lávací programy tak, aby d tem nabídly innosti intelektové a praktické povahy,
které budou d tem „ušité na míru“ dle v kových a individuálních zvláštností. Názvy
tematických blok si volí u itelky na t ídách samostatn , nejsou sou ástí ŠVP. TVP
jsou nov dopln ny o konkretizované výstupy.
itelky je rozpracovávají a
upravují do konkrétní podoby pot ebných cíl .
Integrované bloky jsou prost edkem k napl ování klí ových kompetencí
s p ihlédnutím na individuální možnosti každého dít te. Obsah blok je v souladu s
vymezenými vzd lávacími oblastmi vycházejících z RVP PV. innostní nabídka je
pouze doporu ená, u itelky se jí nemusí striktn držet, mohou si jí r zn dopl ovat a
nit.

Názvy integrovaných blok :
Hrajeme si ve školce , Dary zem
Kouzlo podzimu, Putování za Betlémskou hv zdou
Zimní radovánky, Únor bílý- pole sílí
P íroda se probouzí, Zavoláme na sluní ko
Kv ty jara, My jsme d ti šikulky

Spole ná pravidla soužití
p íchod d tí - laskavé p ijetí
jídlo - stanovit hospodá e, zd raznit zodpov dnost, výhody
nenutit d ti do jídla, respektovat p ání d tí a rodi
každou st edu „mazací den“
vést d ti k samostatnosti p i sebeobsluze dle v kových zvláštností
dbát na d kování, porosení, zásady slušného chování
spánek - individuální p ístup na t ídách, klidové innosti, nenutit d ti do spaní,
it d ti postupn stlát pe inky, uklízet mazlí ky apod.
komunitní kruh využívat k ešení problém , vzájemnému poznávání…, ne k
ení
pravidla soužití - vytvo it s d tmi na t ídách a umístit na viditelném míst
rituály - každá t ída si vytvo í sv j - viz TVP
konzultace s rodi i - provád t individuáln
neponižovat ani nezesm
ovat d ti

v odd leném prost edí, taktn ,

hry - „hrací den“ - za azovat na t ídách podle momentální situace a pot eby,
slouží k diagnostice d tí
komunikace mezi pedagogy - sch zka dle pot eby

Životospráva
edškolní v k je rozhodující pro utvá ení vhodných stravovacích návyk na
celý život. Chceme, aby d ti m ly dostatek zeleniny a ovoce, mlé ných výrobk ,
libového masa, ryb, dr beže, lušt nin, obilných výrobk a vhodných tekutin b hem
celého dne – pitný režim (ovocné aje, voda). D ti mají k tomuto ú elu vlastní
hrne ky a mohou se kdykoliv napít. U mladších d tí pomáhá p. u itelka.
D ti mají p i každé sva in možnost volby dvou nápoj ( aj a mlé ný nápoj).
Respektujeme individuální pot ebu jídla.
Nezavádíme sladkosti, zvl. tvrdé bonbóny.
Stolování má být pro d ti dobou pohody, dobrého jídla i tichého popovídání.
Starší d ti se obsluhují samy, mohou si volit množství jídla, uklízejí si místo po
stolování.
D tem podáváme r zné druhy pe iva
Stravování v mate ské škole se ídí platnou legislativou

Organizace chodu
V MŠ je zajišt n pravidelný denní ád, který je natolik flexibilní, že umož uje
organizaci inností d tí v pr
hu dne p izp sobit pot ebám a aktuální situaci.
Organizací chodu rozumíme uspo ádání života a dne v naší mate ské škole.
Uspo ádání dne musí respektovat biorytmus d tí, dáváme co nejvíce p íležitostí k
uplatn ní spontánního pohybu a ke spontánní h e, p izp sobujeme délku
odpoledního spánku a odpo inku individuální pot eb d tí, zajiš ujeme st ídání
zných aktivit b hem dne i uspokojování fyziologických pot eb d tí. Dbáme na
vyvážený pom r spontánních i ízených inností. Mezi ízené innosti za azujeme i
komunitní kruh. Klademe na dít takové požadavky, které je schopné zvládnout, d ti
nep et žujeme po stránce t lesné ani duševní.
Podrobn jší informace – viz „Organiza ní ád MŠ“
Denní režim – v jednotlivých TVP každé t ídy.

Režim dne v MŠ:
6:00

scházení d tí v 1. t íd

6:30 - 6:45

rozd lení d tí na t ídy

6:00 - 8:30

spontánní innosti – volné hry
tí, áste
ízené aktivity
itelkou,tématicky zacílené innosti,individuální práce s d tmi,
hygiena,cvi ení s t lovýchovným ná adí a ná inám,pohybové a
sout živé hry,relaxace…..

8:30 - 8:45

sva ina d tí - d ti se v rámci sebeobsluhy samy podílejí na
íprav ke stolování, úklidu po sva in apod. Individuáln
s ohledem na v k d tí-viz-TVP

8:45 - 9.30

komunitní kruh – prostor pro pozdravení, informace o dnešním
dni, prostor pro individuální projevy d tí, opakování a
prohlubování dovedností a v domostí d tí, hodnocení spontánní
inností, motivace a vysv tlení ízených aktivit
ízené innosti – práce v centrech aktivit – nabídka r znorodých
jazykových, matematických, hudebních, kognitivních,
pracovních, výtvarných, dramatických, experimentálních a jiných
inností

9:30 - 11:30

pobyt venku – vycházky, sezónní innosti, hry
na zahrad – (délka pobytu venku je p izp sobena dle doby
ob da na jednotlivých t ídách), p evlékání, hygiena

11:30 - 12:00

ob d - podpora samostatnosti p i stravování a sebeobsluze

12:00 - 14:00

hygiena, odpo inek, relaxace, klidové hry (individuáln upraveno
v TVP)

14:00 - 14:30

odpolední sva ina

14:30 - 16:00

spontánní innosti individuální práce s d tmi, dokon ení
dopoledního programu, dle po así pobyt na zahrad MŠ

Výchovn -vzd lávací proces je uskute ován v r zných formách individuální, skupinové a frontální innosti. Organizace denního režimu je pouze
orienta ní a doporu ená. Pí u itelky mají možnost si jej r zn upravovat a p etvá et
podle konkrétních denních inností. Závazná je pouze doba pro stravování.

Vnit ní uspo ádání školy a jednotlivých t íd
t ída "Rybi ky"
t ída "Žabi ky"

d ti
d ti

od 2 - 4,5 let
od 4,5 - 7 let

Charakteristika a specifika jednotlivých t íd je sou ástí TVP

Zde p edstavujeme pouze zkrácenou verzi ŠVP PV. Tento dokument je
ve ejný a kompletní verze je k dispozici k nahlédnutí u editelky školy a u
itelek na t ídách.

innost ŠVP PV: od 1.zá í 2016

S pedagogickým sborem vypracovala Jana Šestáková, vedoucí u itelka
odlou eného pracovišt Výstavní

