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 „Ruku v ruce hned, 
prozkoumáme svět“ 

 

školní vzdělávací program pro předškolní 
vzdělávání 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Jan Ámos Komenský 
„Hra je radost. Učení při hře je radostné učení!“  
 



CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU     

Náš školní vzdělávací program je zaměřený na rozvoj osobnosti a socializaci dítěte předškolního věku 

do společenského prostředí v souladu s jeho individuálními zvláštnostmi, potřebami a možnostmi. 

Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Tvoříme ho pro děti a rodiče 

navštěvující naši mateřskou školu. Děti se vzdělávají a rozvíjejí v našem prostředí a to 

v heterogenních třídách (budova A) nebo v částečně heterogonních odděleních (budova B). Podmínky 

vzdělávání se snažíme přizpůsobit všem dětem, které jsou jedinečnými bytostmi se svými 

individuálními zvláštnostmi a potřebami. 

Před jeho vznikem jsme analyzovali stávající podmínky. Náš školní vzdělávací program je týmovou 

prací. Byl zpracován na základě zkušeností všech pedagogů s mnohaletou praxí. Ke kvalitě přispělo i 

studium odborné literatury a znalosti z odborných školení a seminářů, využili jsme toho, co bylo 

dobré a kvalitní a vyloučili to, co se nevydařilo nebo neosvědčilo.  

Filosofie naší školy:        Šťastné dětství 

Filosofie školy vychází z osobnostně orientovaného modelu předškolní výchovy. Využívá jedinečnosti 

a neopakovatelnosti této části životního období. Připravuje dítě na nelehké životní situace a rozvíjí 

osobnost samostatného, zdravě sebevědomého a tvůrčího jedince cestou přirozené výchovy. 

Individuálním přístupem, vedením k samostatnému rozhodování, volbě a odpovědnosti rozvíjíme 

schopnosti, znalosti a dovednosti vedoucí k plnohodnotnému rozvoji osobnosti dítěte. Spolu 

s rodinou chceme využít tento čas a položit základy celoživotního vzdělávání. 

C. G. Jung 

Existuje-li něco, co chcete změnit u svého dítěte, zamyslete se nejprve, zda to není něco, co byste měli 

změnit u sebe.  

Základní alternativou pro nás je naplňování potřeb dětí, tzv. Maslowa pyramida potřeb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fyziologické potřeby: jídlo, pití, pohyb, hygiena, potřeba světla, tepla, prostoru… 

Potřeba bezpečí, jistoty a řádu: pravidla pro chování, bezpečí, prostor, … 

Potřeba lásky a sounáležitosti: být milován, oční kontakt, fyzický kontakt, soustředěná pozornost, 

pochvala, povzbuzení, odměňování, obdarovávání… 

Potřeba úcty a uznání: pravidla pro jednání, být respektován, způsob komunikace, spoluprožívání 

emocí… 

Potřeba seberealizace a sebeuskutečnění: mít možnost a příležitost, být šťastný… 

 

Zaměřujeme se na: 
 podporu přirozené touhy po poznání světa kolem nás, jeho přírodních zákonitostí, vlivu a 

působení člověka na přírodu,  
 učení se toleranci, porozumění a spolupráci, posilování sociálně emocionálního vývoje (řešení 

sporů, vyjadřování pocitů, vzájemná úcta, spolupráce s druhým), 
 projevování se jako samostatná osobnost, 
 vytváření zdravých životních návyků a postojů, 

 podporu harmonického rozvoje schopností, dovedností a osobnosti dítěte, 
 uspokojování vývojových, věkových i individuálních potřeb dítěte, 
 posilování fyzického vývoje (chůze, běh, skoky, poskoky, hod, lezení, turistika, míčové hry 

apod.).  
 

V environmentální výchově  
 
„Každý člověk je o to lepší a ušlechtilejší, oč více si váží přírody. 
Kdo si váží přírody, ten ji i miluje. 
Láska k přírodě by se měla vštěpovat dětem v rodinách i ve škole jako jedna z nejvzácnějších 
vlastností života.“ 

J.A. Komenský 

Poskytovat dětem co nejvíce příležitostí k pohybu v přírodě, vést děti k potřebě chránit 
přírodní prostředí i své zdraví a pečovat o ně (péče o zvířátka v teráriích ve třídách, záhonky 
na školní zahradě), vytvářet povědomí o vlivu člověka na životní prostředí např. tříděním 
odpadu, získat povědomí o vlivu životního prostředí na člověka.  
  
V sociální a multikulturní výchově 
Klást důraz na rozvoj osobnosti dítěte s přihlédnutím k jeho jedinečnosti, individualitě, rozvíjet 
sociální dovednosti, vytvářet dobré návyky pro vstup do života a věku přiměřenou soběstačnost, vést 
ke spolupráci a toleranci, umění ovládat nezdravou soupeřivost a předcházet prvkům šikany. 
Seznámit se s různými odlišnostmi u lidí v okolí i ve světě (kamarádi jiné národnosti ve třídě, děti ze 
sociálně znevýhodněného prostředí), poznat, že všichni máme stejná práva, naučit se přijímat ostatní 
takové, jací jsou. „ Co nechceš, aby ostatní činili tobě, nečiň ostatním!“     
 
 

 
 
 



V polytechnické výchově 

Rozvíjet znalosti dětí o technice, které si osvojují díky používání základních nástrojů a nářadí a učí se 
poznávat různé materiály. Při konstrukčních činnostech se učí řešit problémy a nacházet jejich řešení. 
Postupně přecházejí k týmové spolupráci a využívají vzájemné pomoci. Posiluje intelektový vývoj 
(samostatné myšlení, tvořivost, prozkoumávání věcí do hloubky, vlastní experimentování, pozorování 
a objevování, rozvíjení jazyka i matematicko-logické představy dětí). Učí je porozumět fyzikálnímu 
světu (měření, vážení stavby s kostek, práce se dřevem, pískem a vodou, míchání barev apod., 
sociálním a kulturním informacím (prostřednictvím her, vaření, četby a rozhovorů, dramatických her 
apod. a také logice a matematice (měření, srovnávání, počítání, objevování, logické řazení do sledu, 
třídění apod. 

 

V mediální výchově 

Učit děti porozumět tomu, jak média fungují, vnímat zprávy, reklamu i zábavu tak, že média 

nepřeceňuje, ale ani nepodceňuje. Má zdravý odstup a špetku opatrné nedůvěry.  V rámci rozvoje 

řečových a komunikativních dovedností nabízet dětem především tištěná média tzn., že v knihách a 

časopisech se děti spíše než v jiných médiích setkají s bohatostí a vytříbeností jazyka. Cílem je učit 

děti o médiích kriticky myslet bez potřeby spoléhat se na někoho, kdo jim jejich myšlení potvrdí. 

Porozumění médiím je možné u dětí pěstovat, rozvíjet a kultivovat a umožnit dětem kontakt 

s počítačem, tablety nebo MagicBoxem jako s jednou z dalších metod, která rozvíjí poznávací 

schopnosti a funkce, představivost, fantazii a myšlenkové operace a zpestří výchovně vzdělávací 

práci, současně umožní přístup k umění a také možnost aktivit pro vlastní mediální tvorbu (programy 

na malování, fotografování a úprava). 

 
V individuální práci s dětmi předškolními a s odloženou školní docházkou.  
Včas podchytit nadání dítěte, postupně je rozvíjet nabídkou zájmových aktivit i ve smyslu 
protidrogové prevence, při práci s menší skupinou předškolních dětí zajistit širokou nabídku 
činností rozvíjejících potřebné znalosti a schopnosti pro bezproblémový přechod do základní 
školy. Vést děti ke komunikaci s dospělým na partnerské úrovni, pozitivně reagovat na nové 
poznatky a úkoly, řešit problém a umět říci ne.  
 
Ve spolupráci s rodinou  
Vést děti k tomu, aby dovedly naslouchat ostatním lidem ve svém okolí, komunikovat s nimi 
bez ostychu, nebát se vyjádřit svůj názor, přijmout však i odpovědnost za své chování. 
Neustálou komunikací a nabídkou účasti na akcích školy spolupracovat s rodiči tak, aby 
získali pocit sounáležitosti, společným působením na dítě dosáhnout nejlepších výsledků 
v možnostech dítěte. 
 
Naším záměrem je společným dlouhodobým působením vychovat veselé a šťastné dítě s emoční 
inteligencí, vyzbrojené do života zdravým sebevědomím, znalostmi o sobě i okolním světě, schopné 
spolupracovat v různých sociálních skupinách v rovnocenném partnerském vztahu. 

 
 


