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CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Mateřské školy v Zastávce se staly součástí Základní školy a Mateřské školy T. G. Masaryka
Zastávka, okres Brno-venkov dodatkem č. 2 ke zřizovací listině schválené zastupitelstvem Obce
Zastávka dne 27. 11. 2002 s účinností od 1. 12. 2002. Na základě rozhodnutí Krajského úřadu
Jihomoravského kraje ze dne 31. 8. 2006 byla k Základní škole a Mateřské škole T. G. Masaryka
Zastávka, okres Brno-venkov přičleněna také MŠ Babice.
Název organizace:

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková
organizace

IČO:
Sídlo:

49461541
Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Zastávka
U Školy 181
664 84 Zastávka

Odloučená pracoviště:

MŠ U Školy, Zastávka, U Školy 440
MŠ Havířská, Zastávka, Havířská 145
MŠ Babice, Babice, Zahrady 205
ŠJ, Zastávka, U Školy 440

Součásti školy:

základní škola
školní jídelna
školní družina
mateřská škol

Zřizovatel:

Obec Zastávka
Hutní osada 14
664 84 Zastávka
IČO 488399

Zařazení do sítě:

27. 3. 1996 rozhodnutím ŠÚ Brno-venkov, č. j. 210/96-S-00

Poslední změna zařazení:

20. 11. 2006, č. j. JMK122498/2006

Identifikátor školy:

600111172

Telefon:

546 429 181, 546 429 008, 546 429 235, 546 429 056, 546 431 742

Fax:

546 429 181

E-mail:

zs@zastavka.cz

www stránky:

www.zszastavka.cz

Ředitel:

Ing. Zdeněk Strnad

Kapacita zařízení:
Školní jídelna:

145

IZO 103091939

Školní výdejna:

90

IZO 171102061
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Mateřská škola:

145

IZO 107604213

Mateřské školy, které sídlí v ulicích Havířská, U Školy a v Babicích u Rosic, vedle výchovněvzdělávací práce zabezpečují i řadu volnočasových a kulturních aktivit pro obec Zastávka a Babice
u Rosic. Budovy škol se nachází v krásném a klidném prostředí u lesa a jsou obklopeny
prostornými zahradami, které slouží dětem k pohybovým činnostem. Zahrady u všech tří budov
mateřských škol jsou vybaveny pískovišti, skluzavkami, dřevěnými prolézačkami tak, aby v nich
byly vytvořeny dobré podmínky pro rozvoj dětských pohybových schopností a dovedností. Zahrady
jsou uzavřené, dobře izolované od ruchu a jsou stíněny přiměřeně vzrostlými stromy a keři. Děti
v nich nachází příjemné klimatické prostředí pro své aktivity.
Mateřská škola U školy byla založena v roce 1975 jako jediná budova o dvou třídách. V roce 1977
byly přistavěny další dvě budovy, jedna pro jeslovou třídu, druhá pro kuchyni a prádelnu. Od roku
1993 je dvoutřídní mateřskou školou s celodenním provozem. Budova školy má dvě prosvětlené a
velmi prostorné třídy, které jsou prostorově členěny tak, že jejich části jsou zároveň využívány i
jako ložnice.
Mateřská škola Havířská je umístěna v tzv. Bubeníkově vile zahájila svůj provoz 1. 10. 1950 jako
dvoutřídní mateřská škola. Od září 2000 je otevřena vzhledem ke klesajícímu počtu narozených dětí
pouze jedna třída, která je umístěna v přízemí školní budovy. V prvním patře budovy je
zrekonstruován učitelský byt. Děti mají v přízemí budovy k dispozici tři menší místnosti, což klade
větší nároky na organizaci výchovně vzdělávacího procesu.
Mateřská škola v Babicích u Rosic má pro svoji činnost optimální podmínky, neboť vedle zdravého
životního prostředí disponuje velice dobrým prostorovým zázemím. V roce 2013 a 2014 byla její
budova rekonstruována a její vnitřní prostory upraveny tak, že umožňuje celodenní provoz pro dvě
třídy dětí, stravování je zabezpečeno školní jídelnou v Zastávce, U Školy 440, pro výdej stravy byla
ve škole nově zrekonstruována výdejna.
Umístěním všech tří budov mateřských škol ve velmi pěkném přírodním prostředí jsou vytvořeny
podmínky pro rozvoj pozitivního vztahu dětí k přírodě, což se odráží ve vzdělávacím obsahu i
v jeho názvu.
Specifikou naší obce je nejen přítomnost jedné z největších romských komunit v oblasti, ale i
existence Pobytového střediska pro uprchlíky a Integračního azylového střediska. Naši školu proto
navštěvují také romské děti a děti azylantů. Děti se tedy musí vyrovnávat s multikulturním
prostředím. Je samozřejmé, že se je snažíme naučit žít ve společnosti etnicky i kulturně různorodé,
aby se tolerance, soudržnost a kladné mezilidské vztahy staly samozřejmou součástí jejich
osobnosti.
Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby dítě bylo v mateřské škole
maximálně šťastné a spokojené. Jsme rádi, že se můžeme v naší snaze spolehnout i na podporu obcí
Zastávka a Babice. Velký důraz klademe také na spolupráci s ostatními subjekty a spolky v obci,
jejichž činnost je rovněž zaměřena na tvorbu volnočasových aktivit pro děti a mládež (DDM
Zastávka, Čechie Zastávka, Mighty Shake Zastávka, ZUŠ Zastávka).
Rovněž ve spolupráci s rodiči a v budování přátelských vztahů plných důvěry vidíme perspektivu
úspěšného předškolního vzdělávání. Rodiče dětí mají v naší škole vždy otevřené dveře a jsme rádi,
když se spolu s nimi můžeme radovat z výsledků, kterých děti v průběhu docházky do mateřské
školy dosahují.
Tradicí je rovněž spolupráce s okolními základními školami, s pedagogicko-psychologickou
poradnou, stejně jako se zařízeními, jež se zabývají smysluplnými volnočasovými aktivitami
(základní umělecká škola, dům dětí a mládeže).
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PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ
1. Věcné podmínky
Mateřská škola U Školy se nachází v pěkném přírodním prostředí v blízkosti lesoparku. Komplex
MŠ tvoří tři budovy. Jednopatrová budova, ve které jsou dvě třídy mateřské školy, dále dvě
přízemní budovy, ve kterých jsou umístěny školní kuchyně a dvě třídy ZŠ. Školní kuchyně má
kapacitu 145 jídel a zajišťuje stravu ve všech mateřských školách – rozvoz do výdejen mateřských
škol Havířská a Babice.
V suterénu MŠ se nachází obecní knihovna, sklady CO a kotelna s plynovými kotli. V přízemí se
nachází třída s hernou, dva kabinety, šatna pro jednu třídu, umývárna a WC pro děti. V patře se
nachází druhá třída s umývárnou a WC, ředitelna, kabinety na didaktické pomůcky a výtvarný
materiál, dva kabinety a dětská šatna. U každé třídy je kuchyňka na vydávání obědů a svačin.
Kuchyně je s budovou MŠ propojena spojovacím tunelem. Vedle kuchyně je umístěna prádelna. U
mateřské školy je velká zahrada s pískovištěm, houpačkami průlezkou, skluzavkou a zahradním
přístřeškem.
Mateřská škola Havířská je umístěna v rodinné vilce na okraji obce Zastávka a je obklopena
členitou zahradou se vzrostlými stromy. Vilka je jednopodlažní, škola je v současné době umístěna
jen v přízemí, ve kterém se nachází šatna, jedna třída, dvě herny, jídelna, výdejna jídla, sklad,
umývárna a WC. Do budovy je zaveden zemní plyn, část budovy je podsklepena, ve sklepě je
kotelna na plynové vytápění. Do prvního poschodí vede točité schodiště – v prvním poschodí se
nachází obecní byt. V části poschodí se nachází půda a další půda se nachází v podkroví. Za školní
budovou jsou dva sklepy zabudované do stráně.
Mateřská škola Babice je umístěna v zahradě u lesa. Jedná se o jednopatrovou podsklepenou
budovu, v níž byla původně umístěna i základní škola. Ve sklepních prostorách se nachází kotelna,
sklad hraček na pobyt venku, šatna, úklidová místnost a sociální zařízení pro personál. V přízemí
budovy se nachází třída, kabinet, výdejna a jídelna, sociální zázemí pro děti i zaměstnance. V patře
se nachází třída, tělocvična, kabinet, sociální zázemí pro dětí a zaměstnance a úklidová místnost.
Budova má sedlovou střechu. Budova mateřské školy je napojena na sítě technického vybavení a
pozemní komunikaci, ale do budovy není zaveden zemní plyn. Vytápění je centrální – kotlem na
tuhá paliva. U mateřské školy je zahrada s vybudovaným dětským hřištěm s průlezkami,
pískovištěm a altánkem. V létě se využívá k otužování dětí přenosný dětský bazén.
Prostory tříd ve všech budovách jsou uspořádány tak, aby vyhovovaly skupinovým a individuálním
činnostem dětí. Těm napomáhají i hrací kouty ve třídách, případně chodbách (Babice), které jsou
oddělovány paravány. Didaktické hry, hračky a stavebnice jsou převážně moderní, dřevěné a
umisťujeme tak, aby o nich měly děti přehled, mohly si je samostatně brát (v MŠ Havířská jen
částečně). Třídy jsou vybaveny dostatečným množstvím podnětných a bezpečných hraček a
pomůcek vhodných pro dvouleté děti. Ve výzdobě školy hrají velký význam práce dětí a učitelek.
Dětský nábytek, tělocvičné nářadí, zdravotně hygienické zařízení (umývárny, toalety) i vybavení
pro odpočinek dětí (lůžka) jsou přizpůsobeny antropometrickým požadavkům, odpovídají počtu
dětí, jsou zdravotně nezávadné a bezpečné a jsou estetického vzhledu. Třídy jsou vybaveny
dřevěným nábytkem a stoly přizpůsobeným rozdílné výšce dětí ve věkově heterogenních třídách.
Ve věkově heterogenních třídách jsou pro zajištění bezpečnosti 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.
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Prostory šaten jsou vybaveny dostatečně velkým úložným prostorem na náhradní oblečení a
hygienické potřeby.
Prostory zahrad jsou vybaveny tak, aby umožňovaly rozmanité aktivity a podněcovaly u dětí kladný
vztah k přírodě. Velmi pěkné okolí škol – les, lesopark umožňuje část činností přenést do okolní
přírody. Děti tak mají možnost poznávat různé druhy přírodních materiálů, rostlin a zvířat v jejich
přirozeném prostředí.

Kapacita mateřské školy je 145 dětí. Třídy ve všech mateřských školách jsou věkově heterogenní,
žádná ze tříd není integrovaná.
V mateřské škole U Školy jsou zřízeny dvě třídy s celodenním provozem. Třídy jsou naplněny
dětmi od tří do šesti let. Výchovně-vzdělávací proces v mateřské škole je zajištěn čtyřmi
kvalifikovanými učitelkami, které mají požadované vzdělání.
V mateřské škole Havířské je v provozu v současné době jedna třída, která je naplněna dětmi od tří
do šesti let. Výchovně-vzdělávací proces v mateřské škole je zajištěn dvěma učitelkami
s požadovaným vzděláním.
V mateřské škole v Babicích jsou nyní v provozu dvě třídy naplněné dětmi zpravidla od tří do šesti
let. Výchovně vzdělávací proces v mateřské škole je zajištěn čtyřmi učitelkami, tři z nich mají
požadované vzdělání, jedna si je doplňuje.
Je třeba zlepšit:
MŠ U Školy: doplnění mobilíáře školní zahrady.
MŠ Havířská: zajistit lepší uložení hraček a pomůcek, výměna pískoviště, dokončení plotu kolem
školnízahrady.
Prostředky ke zlepšení:
spolupráce se zřizovatelem OÚ Zastávka – zabezpečení finančních prostředků.
2. Životospráva
Dětem je poskytována třikrát denně plnohodnotná a vyvážená strava. Je zachována vhodná skladba
jídelníčku, dodržovány technologie přípravy pokrmů a nápojů. Je zajištěný dostatečný pitný režim v
průběhu celého dne pobytu dítěte v mateřské škole. Do detašovaných pracovišť MŠ Havířská a MŠ
Babice je strava dovážena ze ŠJ U Školy a připravuje se ve výdejnách. Během celého dne mají děti
možnost se napít – samoobslužné podávání nápojů dětmi; na zahradě při pobytu venku mají děti
k dispozici nápoje v uzavřených nádobách, oplachování sklenic je zajištěno ped. pracovnicemi.
Důraz klademe na různorodost nabízených nápojů. Mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány
vhodné intervaly. Děti nenutíme do jídla, ale snažíme se, aby všechno alespoň ochutnaly a naučily
se tak zdravému stravování.
Je zajištěn pravidelný režim dne, který je flexibilní, proto umožňuje činnost dětí přizpůsobit
potřebám a aktuální situaci. Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku (min. 2 hod.
v dopoledních hodinách), vždy s ohledem na určitý stav ovzduší či jiné přírodní překážky. Děti mají
dostatek volného pohybu nejen na zahradách, ale též v mateřských školách. Spací aktivity jsou
upraveny podle individuálních potřeb dětí. Dětem s nižší potřebou spánku jsou nabízeny zájmové
aktivity a jiné klidné činnosti ve třídě. Do spaní děti v MŠ nikdo nenutí.
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Všichni zaměstnanci školy respektují individuální potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají v jejich
uspokojování. Pedagogové zatěžují děti vždy přiměřeně, v rámci jejich možností, děti mají možnost
kdykoliv relaxovat v klidných koutcích třídy.
Je třeba zlepšit:
Ve všech mateřských školkách lépe promyslet podmínky v oblasti životosprávy, které povedou ke
zlepšení stravovacích návyků dětí a zvýšení jejich samostatnosti při stolování a sebeobsluze.
Prostředky ke zlepšení:
osobním příkladem učitelek, soustavnějším vedením dětí k samostatnosti, pohovory s rodiči –
spolupráce při motivaci.

3. Psychosociální podmínky
Všichni zaměstnanci vytváří dětem takové prostředí, aby se zde cítily spokojeně, jistě a bezpečně.
Všechny děti mají ve škole stejná práva, stejné možnosti i povinnosti. I nově příchozí dítě má
možnost postupně se adaptovat na nové prostředí i situaci. Zaměstnanci vytváří podmínky pro
adaptaci dítěte v souladu s jeho individuálními potřebami. Péče o děti je podporující, sympatizující,
počítáme s aktivní spoluúčastí dítěte při všech činnostech. Dítěti je umožněno používání
specifických pomůcek pro zajištění pocitu bezpečí a jistoty.
Pedagogové se snaží o nenásilnou komunikaci s dítětem, která mu je příjemná, kterou se navozuje
vzájemný vztah důvěry a spolupráce. Respektují individuální tempo jednotlivých dětí při práci a
dalších činnostních aktivitách. Děti nejsou neúměrně zatěžovány a neurotizovány spěchem a
chvatem. Pedagogové při své práci používají pozitivní hodnocení, pochvaly, podporují děti nebát se
pracovat a rozhodovat se samostatně, důvěřovat si. Rozvíjí citlivost pro vzájemnou toleranci,
ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu. 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.
Děti jsou seznamovány s jasnými pravidly chování ve skupině tak, aby se ve třídách vytvořil
kolektiv dobrých kamarádů, kde jsou všichni rádi.
Pedagogický styl, resp. způsob, jakým jsou děti vedeny, je podporující, sympatizující, projevuje se
přímou, vstřícnou, empatickou a naslouchající komunikací pedagoga s dětmi. Je vyloučeno
manipulování s dítětem, zbytečné organizování dětí z obavy o časové prostoje, podporování
nezdravé soutěživosti dětí. Jakákoli komunikace s dítětem, kterou dítě pociťuje jako násilí, je
nepřípustná.
Pedagogové se dostatečně věnují dětem ve třídě, nenásilně se tyto vztahy ovlivňují prosociálním
směrem (prevence šikany).
Je třeba zlepšit:
zvládnutí přijatých pravidel chování;
hodnocení pokroků dítěte jako východiska kvalitnější individualizace vzdělávání.
Prostředky ke zlepšení:
důsledným sledováním problémových i jiných situací v průběhu dne, hledání společných řešení
v rámci stanovených pravidel;
další vzdělávání pedagogických pracovníků – semináře, samostudium vhodné literatury
spolupráce s rodinou.
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4. Organizace
Organizační zajištění chodu naší školy umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich
aktuální nebo změněné potřeby. Denní program zahrnuje řízené zdravotně preventivní pohybové
aktivity. Činnosti jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě
a experimentování, aby se přirozeně zapojovaly do organizace činnosti a měly možnost pracovat
svým tempem. Plánování činnosti vychází z potřeb dětí, tak aby vyhovovala jejich individuálním
vzdělávacím potřebám a možnostem. Je zajištěn vyhovující režim dne, který respektuje potřeby dětí
(zejména pravidelnost, dostatek času na realizaci činností, úprava času stravování, dostatečný
odpočinek). Péče o děti od dvou do tří let je organizačně a provozně zajištěna v souladu s platnými
právními předpisy.
Denní program zahrnuje:
- základní péči (pobyt venku, hygiena, spánek, odpočinek)
- hravé činnosti a pohybové aktivity (spontánní) v interiéru i venku
- činnosti programově řízené (individuální, skupinové, společné)
4.1 ORGANIZACE DNE V MATEŘSKÉ ŠKOLE MŠ Havířská
6.30-8.45 - scházení, hry,spontánní a řízené činnosti, individuální a skupinová práce s dětmi
8.45-9.00 - svačinka
9.00-9.45 - individuální a skupinová práce s dětmi, práce s předškolními dětmi
9.45-11.45 - pobyt venku
11.45-12.15 - převlékání, příprava na oběd, hygiena, oběd
12.15-12.45 - hygiena, převlékání, příprava na odpočinek, pohádka
12.45-14.15 - odpočinek dle individuální potřeby
14.15-16.00 - převlékání, příprava na svačinu, svačina, individuální a skupinové činnosti, hry a
spontánní činnosti

4.2 ORGANIZACE DNE V MATEŘSKÉ ŠKOLE MŠ U Školy
6.30–8.00 — scházení dětí, volné hry
8.00–9.00 — spontánní a řízené činnosti, pohybové činnosti
9.00–9.15 — svačina
9.15–9.45 — volné hry, didakticky zacílené činnosti, práce s předškoláky
9.45–11.45 — oblékání, příprava na pobyt venku, pobyt venku
11.45–12.30 — příprava na oběd, oběd, hygiena
12.30–14.15 — odpočinek
14.15–16.30 — svačina, volné hry a činnosti
4.3 ORGANIZACE DNE V MATEŘSKÉ ŠKOLE MŠ Babice
6.30–9.15 — hry a zájmová činnost, svačina
9.15 –9.45 — dokončení zájmových činností, řízená činnost, příprava na pobyt venku
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9.45–11.45 — pobyt venku
11.45–12.30 — oběd, příprava na odpolední odpočinek
12.30–14.30 — odpočinek, individuální činnosti
14.30–16.30 — svačina, hry a individuální činnosti do odchodu dětí
Je třeba zlepšit:
lépe provázat a vyvážit řízené a spontánní činnosti během dne.
Prostředky ke zlepšení:
kvalitnější plánování činností a příprava;
hospitační činnost.

5. Řízení mateřské školy
Organizační řád a další směrnice ředitele školy vymezují jasná pravidla a kompetence zaměstnanců
školy. Pravomoci, povinnosti a kompetence jsou jasně vymezeny. Řízení mateřské školy je
založeno na vzájemné důvěře, otevřenosti a toleranci. Východiskem řízení je funkční informační
systém uvnitř mateřské školy i navenek, který je zakotven v organizačním řádu školy.
Významným prostředkem řízení jsou pedagogické porady, které se konají dle plánu, provozní
porady dle potřeby a porady vedení probíhající jedenkrát za týden, jedenkrát za čtvrtletí včetně
vedoucích učitelek.
Ředitel kontroluje řízení detašovaných pracovišť prostřednictvím nepravidelných návštěv a je
zodpovědný za celý chod školy. Ředitel školy vyhodnocuje práci všech zaměstnanců a pozitivně je
motivuje. Školní vzdělávací program vypracovává ve spolupráci s ostatními členy pedagogického
týmu. Jeho kontrola a řízení vychází z kontrolního a evaluačního systému. Kontrolní a evaluační
činnost, na níž se podílí celé vedení školy, zahrnuje všechny stránky chodu školy.
Zástupkyně ředitele stojí v čele pedagogického úseku mateřské školy a řídí činnost pedagogických
pracovníků mateřské školy a koordinuje plánování činnosti detašovaných pracovišť. Zástupkyně
ředitele kontroluje činnost detašovaných pracovišť prostřednictvím pravidelných návštěv jedenkrát
týdně. Vyhodnocuje materiální a provozní požadavky detašovaných pracovišť.
Vedoucí učitelky mateřských škol řídí činnost pedagogů detašovaného pracoviště mateřské školy,
odpovídají za vypracování plánu práce detašovaného pracoviště, odpovídají za předání podkladů
pro měsíční hodnocení činnosti detašovaných pracovišť, včetně materiálních a provozních
požadavků detašovaného pracoviště (čtvrtletně), zástupkyni ředitele školy.
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Organizační schéma školy
Ředitel školy
4. stupeň řízení

Zástupce ředitele
2. stupeň řízení

Ekonomka
Hospodářka

Školník
1. stupeň řízení

uklízečky

Vedoucí školní jídelny
1. stupeň řízení

kuchařky

Vedoucí učitelky MŠ
1. stupeň řízení

Vedoucí ŠD
1. stupeň řízení

učitelky ZŠ
2. stupeň

vychovatelky ŠD

učitelky ZŠ
1. stupeń
učitelky MŠ

Je třeba zlepšit:
více provázat TVP se ŠVP.
Prostředky ke zlepšení:
připomenout zásady a metodiku zpracování ŠVP a TVP pedagogickým pracovníkům – semináře,
porada.

6. Personální a pedagogické zajištění
MŠ U Školy
Pedagogičtí pracovníci
vedoucí učitelka
učitelka
učitelka
učitelka

střední pedagogická škola
střední pedagogická škola
střední pedagogická škola
střední pedagogická škola

Správní zaměstnanci
školnice, topič
uklízečka
Školní jídelna
vedoucí školní jídelny
kuchařka
pomocná kuchařka
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MŠ Havířská
Pedagogičtí pracovníci
vedoucí učitelka
učitelka

střední pedagogická škola
střední pedagogická škola

Správní zaměstnanci
školnice, topič
MŠ Babice
Pedagogičtí pracovníci
vedoucí učitelka
učitelka
učitelka
učitelka

střední pedagogická škola
střední pedagogická škola
bakalářské studium VŠ
magisterské studium VŠ

Správní zaměstnanci
školnice, uklízečka
uklízečka
Pedagogické pracovnice mateřské školy splňují předepsanou odbornou kvalifikaci s výjimkou jedné
učitelky v detašovaném pracovišti MŠ Babice, která si ji doplňuje. Prohlubování kvalifikace se řídí
vypracovaným plánem dalšího vzdělávání a jeho stanovenými prioritami.
Pedagogové jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem. Mateřská škola poskytuje
vzdělávání i dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, proto byla zřízena v detašovaném
pracovišti MŠ Havířská funkce asistenta pedagoga zajišťovaná zkušenou a kvalifikovanou
pedagogickou pracovnicí.
Specifikem naší mateřské školy je i vzdělávání dětí romské národnosti, proto klademe důraz na
profesionální práci pedagogů v multikulturním prostředí.
Specializované služby, jakými jsou logopedie, výuka cizího jazyka, rozšířené výtvarné a pohybové
aktivity, jsou zajišťovány ve spolupráci s příslušnými odbornými institucemi a s externími
specialisty.
Je třeba zlepšit:
posílit a zkvalitnit další vzdělávání pedagogických pracovníků v následujících oblastech –
individualizace předškolního vzdělávání, hodnocení pokroků dětí, práce s dětmi se speciálními
vzdělávacími potřebami;
prohloubit spolupráci mezi pedagogickými pracovníky mateřských škol a pedagogickými
pracovníky prvního stupně základní školy.
Prostředky ke zlepšení:
důsledně dodržovat plán DVPP;
zapojit pedagogické pracovníky mateřských škol do přípravy a realizace stimulačně-edukativních
skupin.
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7. Spolupráce s rodiči
Ve vztazích mezi pedagogy a rodiči panuje oboustranná důvěra a otevřenost, vstřícnost, porozumění,
respekt a ochota spolupracovat. Spolupráce funguje na základě partnerství.
Pedagogové sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, resp. rodin, snaží se jim porozumět a vyhovět.
Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů (školní výlety,
otvírání školních zahrad, vánoční a velikonoční besídky, aktivity v přírodě, výstavy dětských prací…).
Jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v mateřské škole děje. Potřebné informace
získávají přímou komunikací s učitelkami, aktuálními informacemi na nástěnkách školy, na webových
stránkách školy a prostřednictvím informačního kanálu kabelové televize obce. Pedagogové, případně
školní psycholog, poskytují rodičům v případě potřeby poradenský servis v problematice rodinné
výchovy a vzdělávání předškolních dětí.
Pedagogové pravidelně informují rodiče o prospívání jejich dítěte i o jeho individuálních pokrocích v
rozvoji i učení. Domlouvají se s rodiči o společném postupu při jeho výchově a vzdělávání.
Pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost ohledně svěřených záležitostí. Jednají s
rodiči ohleduplně, taktně, s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi. Nezasahují do života a
soukromí rodiny, varují se přílišné horlivosti a poskytování nevyžádaných rad.
Akce uskutečňované společně s rodiči:
- třídní schůzky s rodiči nově přijatých dětí
- stimulačně-edukativní skupiny
- Mikulášská nadílka
- posezení u vánočního stromu
- společné „pálení čarodějnic“
- oslava Dne matek
- společné výstavy výtvarných prací rodičů i dětí
- soutěže rodičů a dětí (drakyáda, o nejhezčí vánoční či velikonoční ozdobu apod.)
- společné výlety s rodiči (do ZOO, do divadla atd.)
- slavnostní zakončení školního roku.
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ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ
Vzdělávací proces je organizován ve třech detašovaných pracovištích : v MŠ U Školy 440 se dvěma
třídami, v MŠ Havířská 145 a s jednou třídou MŠ Babice 205 se dvěma třídami.
Požadavky kladené na pracovníky jsou vymezeny v jejich pracovních náplních, pravidla, která jsou
povinni dodržovat, jsou dány organizačním řádem školy, případně dalšími vnitřními předpisy.
Kapacita mateřské školy je 145 dětí. Třídy ve všech mateřských školách jsou věkově heterogenní,
žádná ze tříd není integrovaná.
V mateřské škole U Školy jsou zřízeny dvě třídy s celodenním provozem. Třídy jsou naplněny
dětmi zpravidla od tří do šesti let. Výchovně-vzdělávací proces v mateřské škole je zajištěn čtyřmi
kvalifikovanými učitelkami, které mají požadované vzdělání.
V mateřské škole Havířské je v provozu v současné době jedna třída s celodenním provozem, která
je naplněna zpravidla dětmi od tří do šesti let. Výchovně-vzdělávací proces v mateřské škole je
zajištěn dvěma učitelkami s požadovaným vzděláním a asistentkou pedagoga.
V mateřské škole v Babicích jsou v provozu dvě třídy s celodenním provozem, které jsou naplněny
zpravidla dětmi od tří do šesti let. Výchovně vzdělávací proces v mateřské škole je zajištěn čtyřmi
učitelkami.
Ve všech třídách je zajištěn pravidelný denní rytmus. Ten je však flexibilní a je přizpůsobován
aktuálním potřebám dětí a školy. Činnosti probíhají individuální, skupinovou a frontální formou na
základě třídních vzdělávacích programů zpracovaných pro každou třídu zvlášť. Třídní vzdělávací
programy vycházejí z cílů společného školního vzdělávacího programu. Uplatňujeme metody
prožitkového, situačního a kooperativního učení. Podněcujeme u dětí radost z učení, do hry se je
snažíme vtáhnout nenásilnou formou, při jejich výběru jim necháváme možnost vlastní volby.
Dětem během dne vytváříme dostatečný prostor pro motivaci.
Provoz školy je denně od 6.30 do 16.00 hod. MŠ Havířská, od 6.30 do 16.30 MŠ U Školy, od 6.30
do 16.30 hodin MŠ Babice a může být přerušen v měsíci červenci a srpnu po projednání se
zřizovatelem, kterým je obec Zastávka.
Přijímání dětí do mateřské školy probíhá podle veřejně dostupných kriterií – nástěnky
v mateřských školách, web školy. Stejným způsobem je veřejnost informována o přesném termínu a
místu zápisu. Přijímání dětí je upraveno směrnicí školy.
Režim dne je uvolněný, flexibilní je možno jej s výjimkou doby jídla měnit podle aktuálních potřeb
a podmínek. Během dne se střídají spontánní a řízené činnosti v souladu se zájmy a potřebami dětí.
Děti se scházejí do 8. 00 hodin. Vyberou si činnosti podle vlastního zájmu nebo využívají nabídky
učitelky. Vzdělávací činnost probíhá podle týdenního plánu s přihlédnutím k aktuálním podmínkám
a potřebám dětí od 8.00 do 9. 00 hodin. Děti se podílejí na organizaci i volbě činností. Mezi půl
desátou a tři čtvrtě na deset dle detašovaného pracoviště děti odcházejí na pobyt venku, který
tematicky navazuje na dopolední činnosti. Po obědě se děti připravují na odpočinek po jídle. Děti,
které mají sníženou potřebu spánku, se mohou věnovat klidové činnosti tak, aby nerušily děti, které
spí. Doba odpočinku probíhá v jednotlivých třídách mezi 12.30 až 14.30. Po odpolední svačině se
děti rozcházejí postupně domů, dětem je nabízena činnost v hracích koutcích nebo činnost z
nabídky paní učitelky.
Pitný režim je zajištěn po celý den.
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CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU
Při zpracování školního vzdělávacího programu jsme se snažili respektovat určitá specifika naší
školy. Mateřská škola je součástí příspěvkové organizace, jejíž součástí je i základní škola. Vznikla
postupně spojením tří samostatných subjektů – detašovaných pracovišť, která jsou od sebe značně
vzdáleny. Naším cílem tak bylo najít sjednocující prvky pro všechna detašovaná pracoviště:
klidové a podnětné prostředí v blízkosti lesa a lesoparku, řada dětí pocházejících ze sociálně
slabšího a méně podnětného prostředí atd.
Tvorba vzdělávacího programu vycházela z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní
vzdělávání, Jednotícím prvkem celého vzdělávacího programu mateřských škol v Zastávce a
Babicích je základní myšlenka „Jsme součástí přírody a lidské společnosti,“ která
je
dále
rozvíjena a konkretizována ve čtyřech stěžejních tématech ŠVP : Vím, kdo jsem, Já mezi lidmi,
Poznávám přírodu a Chci být zdravý. Tato témata prolínají všechny třídní vzdělávací programy,
ve kterých je vzdělávací obsah zpracován speciálně pro každou třídu. Každé téma respektuje pět
základních oblastí v předškolním vzdělávání (Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten
druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět). Tyto oblasti jsou vzájemně propojeny, vzájemně se
ovlivňují a vytvářejí fungující celek. Ve všech pěti oblastech předškolního vzdělávání sledujeme
tyto rámcové cíle:
- Rozvíjení dítěte a jeho schopností učení a poznávání,
- Osvojení si základů a hodnot, na nichž je založena naše společnost,
- Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost
působící na své okolí.
Organizujeme naše vzdělávání tak, aby prostřednictvím dílčích cílů z pěti vzdělávacích oblastí
vedlo k rozvoji následujících klíčových kompetencí:
- klíčové kompetence k učení,
- klíčové kompetence k řešení problémů,
- klíčové kompetence komunikativní,
- klíčové kompetence sociální a personální,
- klíčové kompetence činností a občanské.
Hlavní záměry v práci mateřské školy:
- Rozvíjet osobnost dítěte a jeho schopnosti učení přiměřeně jeho věku, individuálním
předpokladům a schopnostem, připravovat ho pro kvalitní a smysluplný osobní a občanský
život. Vést děti k vědomí národní identity, k úctě k ostatním národům a jejich kulturám,
stejně jako k hodnotám, kterých bylo ve vývoji lidské společnosti dosaženo.
- Vést děti k soudržnosti, připravovat je na život v multikulturní společnosti, k tomu, aby
vnímaly různost kulturních komunit jako samozřejmost a měly porozumění pro jejich
rozdílné hodnoty i pro vzájemné sbližování.
- Podněcovat v dětech osobní samostatnost a schopnosti projevovat se jako samostatná
osobnost působící na své okolí.
- Dosáhnout otevřené, klidné, sdílné a pracovní atmosféry ve škole, budované na partnerských
vztazích, toleranci, vzájemné úctě a pocitu odpovědnosti.
- Otevřít se vnějšímu sociálnímu prostředí, zvláště rodičům a širšímu společenství obce. Při
spolupráci s rodiči vycházet ze vzájemné informovanosti a komunikace.
- Zlepšovat estetický vzhled školy, jejich vnitřních prostor a jejího okolí. Prostředí školy
trvale utvářet tak, aby bylo zajímavé, podnětné, čisté a upravené, aby odráželo život školy
jako celku, ve třídě aby mělo specifické znaky třídy.
- Zajistit co nejlepší materiální a technické zázemí školy, vytvářet optimální podmínky pro co
nejlepší úroveň výchovy a vzdělání.
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Rámcové i dílčí cíle naplňujeme následujícími prostředky a zásadami:
- Respektování přirozených lidských a základních sociálních vývojových potřeb.
- Vnímání každého dítěte jako jedinečné bytosti, která má právo rozvíjet se a učit v rozsahu
svých možností a potřeb (vzdělávání je založeno na individuálním rozvoji jednotlivých dětí).
- Učení na základě prožitku a zkušenosti, prostřednictvím vlastní činnosti dětí, tzv. prožitkové
učení.
- Učení pojmenovávat konkrétní věci, děje – vyjádřit své pocity, vyjádřit, co se stalo, co se
děje.
- Upřednostnění prožitku před výkonem, procesu před výsledkem.
- Vytváření rovnováhy mezi řízenými činnostmi a spontánními hrami, zařazováním nepřímo
řízených činností.
- Využívání náhodně vzniklých situací, situačním učením.
- Rozvíjení komunikace a spolupráce mezi dětmi, sociálním učením.
- Rozvíjení emoční inteligence – umět se podívat na situaci očima druhého, vcítit se do něj,
zabývat se jím, když potřebuje, ne až bude mít čas.
- Osobním vzorem.
- Podpora zájmu rodičů o dění v mateřské škole.

Zajištění průběhu vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných
jsou zajišťovány na úrovni odpovídající materiálním, prostorovým a personálním možnostem školy.
V naší mateřské škole se vzdělávaly děti pocházející z jazykově odlišného prostředí a dlouhodobě
se vzdělávají děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, děti s oslabeným sociálním zázemím.
Jejich snížená sociální adaptabilita a zvýšená potřeba výchovy a vzdělávání je zajištěna úpravou
vzdělávacího obsahu a podmínek vzdělávání. V mateřské škole jsou uplatňovány speciální
vzdělávací metody umožňující včasnou diagnostiku a rozvojovou stimulaci dětí. Děti ze sociálně
znevýhodňujícího prostředí mohou být vzdělávány ve stimulačně-edukativních skupinách, které
jsou zřizovány ve spolupráci se základní školou a personálně zajištěny pedagogy z mateřské a
základní školy.
Stále častěji se také v naší škole setkáváme s dětmi s poruchou chování. Pro tyto děti se snažíme
vytvářet na základě doporučení a spolupráce s SPC a rodiči dítěte zklidňující prostředí, využíváme
speciální didaktické pomůcky zaměřené na cvičení soustředění a pozornosti, v individuálních
případech zajišťujeme i zvýšený bezpečnostní dohled a individuální přístup přítomností asistenta
pedagoga. Rodiče i děti mohou využívat jednou a až dvakrát měsíčně služeb školního psychologa.
Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory (PLPP) a
individuálního vzdělávacího plánu (IVP).
PLPP a IVP sestavuje učitel. PLPP a IVP má písemnou podobu. Před jejich zpracováním budou
probíhat rozhovory mezi učiteli s cílem stanovení např. metod práce s dítětem, způsobů kontroly
osvojení potřebných dovedností, návyků a postojů. Bude stanoven termín přípravy PLPP a IVP
učitel zorganizuje společnou schůzku se zákonnými zástupci dítěte.
Zodpovědnou osobou za systém péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami je zástupce
ředitele školy. Zástupce ředitele školy pověřuje učitele sestavením PLPP, IVP a komunikací se
zákonnými zástupci.
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Předměty speciálně pedagogické péče jsou v naší škole zařazovány na základě a podle doporučení
školského poradenského zařízení a přiznaného stupně podpor. Vzdělávací obsah předmětů
speciálně pedagogické péče přizpůsobujeme vzdělávacím možnostem a předpokladům dítěte s
přiznanými podpůrnými opatřeními v rámci IVP.

Zabezpečení vzdělávání dětí nadaných a mimořádně nadaných
Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory (PLPP) a
individuálního vzdělávacího plánu (IVP)
Při vzdělávání dětí v naší mateřské škole vytváříme v rámci integrovaných bloků podmínky, které
stimulují vzdělávací potenciál všech dětí v různých oblastech. S ohledem na individuální možnosti
dětí jsou jim v rámci pestré nabídky aktivit předkládány činnosti, které umožňují tento potenciál
projevit a v co největší míře využít. Nečekáme na potvrzení a identifikaci nadání, či mimořádného
nadání, podporujeme všechny projevy a známky nadání. Dětem, které projevují známky nadání,
věnujeme zvýšenou pozornost zaměřenou na to, aby se projevy nadání dětí v rozmanitých oblastech
činnosti smysluplně uplatnily a s ohledem na individuální možnosti dětí dále rozvíjely. V případě,
že se jedná o velmi výrazné projevy nadání, zejména v situacích vyžadujících značnou spolupráci a
koordinaci s rodiči dětí, zpracováváme PLPP.
Pokud se u dítěte projeví mimořádné nadání v jedné nebo více oblastech, doporučíme rodičům
dítěte vyšetření ve školském poradenském zařízení. Do doby než vyšetření proběhne a škole je
školským poradenským zařízením doručeno doporučení ke vzdělávání dítěte, postupujeme při
vzdělávání takového dítěte zpravidla podle PLPP. Pokud školské poradenské zařízení identifikuje
mimořádné nadání dítěte a doporučí vypracování individuálního vzdělávacího plánu, postupujeme
při jeho zpracování, realizaci a vyhodnocování v úzké spolupráci s rodiči dítěte a školským
poradenským zařízením.
PLPP a IVP sestavuje učitel. PLPP a IVP má písemnou podobu. Před jejich zpracováním budou
probíhat rozhovory mezi učiteli s cílem stanovení např. metod práce s dítětem. Bude stanoven
termín přípravy PLPP a IVP učitel zorganizuje společnou schůzku se zákonnými zástupci dítěte.
Zodpovědnou osobou za systém péče o děti nadané a mimořádně nadané je zástupce ředitele školy.
Zástupce ředitele školy pověřuje učitele sestavením PLPP, IVP a komunikací se zákonnými
zástupci.

Zabezpečení jazykové přípravy dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka
Děti-cizinci a děti, které pocházejí z jiného jazykového a kulturního prostředí, potřebují podporu
učitele mateřské školy při osvojování českého jazyka. Pokud rodiče sami neovládají český jazyk na
úrovni rodilého mluvčího, nemohou své děti v poznávání českého jazyka přímo podpořit a děti se
ocitají ve znevýhodněné pozici. Je třeba věnovat zvýšenou pozornost tomu, aby dětem s
nedostatečnou znalostí českého jazyka začala být poskytována jazyková podpora již od samotného
nástupu do mateřské školy. Při práci s celou třídou je třeba mít na vědomí, že se v ní nacházejí i
děti, které se český jazyk učí jako druhý jazyk, uzpůsobit tomu didaktické postupy a děti cíleně
podporovat v osvojování českého jazyka.
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Mateřské školy poskytují dětem s nedostatečnou znalostí českého jazyka jazykovou přípravu pro
zajištění plynulého přechodu do základního vzdělávání.
Zvláštní právní úprava platí pro mateřské školy, kde jsou alespoň 4 cizinci v povinném předškolním
vzdělávání v rámci jednoho místa poskytovaného vzdělávání (v případě lesní mateřské školy v
jednotlivém území, kde zejména probíhá pedagogických program a kde má škola zázemí). V
takovém případě zřídí ředitel mateřské školy skupinu nebo skupiny pro bezplatnou jazykovou
přípravu pro zajištění plynulého přechodu do základního vzdělávání v souladu s vyhláškou č.
14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Vzdělávání ve skupině pro
jazykovou přípravu je rozděleno do dvou nebo více bloků v průběhu týdne.
Ředitel mateřské školy může na základě posouzení potřebnosti jazykové podpory dítěte zařadit do
skupiny pro jazykovou přípravu rovněž jiné děti, než jsou cizinci v povinném předškolním
vzdělávání, pokud to není na újmu kvality jazykové přípravy.
Při přechodu na základní školu by děti s nedostatečnou znalostí českého jazyka měly mít takové
jazykové a sociokulturní kompetence v českém jazyce, které jim umožní se zapojit do výuky a
dosáhnout školního úspěchu.
Podpůrným materiálem při vzdělávání dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka je Kurikulum
češtiny jako druhého jazyka pro povinné předškolní vzdělávání, který lze využívat při
individualizované práci s dětmi s nedostatečnou znalostí českého jazyka již od nástupu do mateřské
školy.
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VZDĚLÁVACÍ OBSAH – „Jsme součástí přírody a lidské společnosti“
Výchovně-vzdělávací obsah vychází ze základní myšlenky našeho programu „Jsme součástí přírody
a lidské společnosti“, který byl zvolen záměrně s ohledem na reálné podmínky a možnosti naší
mateřské školy. Při jeho tvorbě jsme kladli velký důraz především na utváření pozitivního vztahu
dětí k životnímu prostředí. Naší snahou je probouzet v dětech citový vztah k přírodě, k lidským
výtvorům a k lidem samotným.
Při práci s následujícími tématy sledují pedagogové tyto rámcové cíle:
1. rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání
2. osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
3. získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako svébytná osobnost působící na
své okolí

1. téma: Vím, kdo jsem
Charakteristika:
Podněcujeme u dětí uvědomění si vlastní identity a tvorby zdravého sebevědomí, umožňujeme
dětem seberealizaci ve všech podobách, ponecháme dětem dostatečně velký prostor k uplatnění
jejich aktivity a podporujeme schopnost dětí zachytit a vyjádřit své prožitky slovně, výtvarně i
dramatizací… Dále posilujeme v dětech radost z objeveného, probouzíme zájem a zvídavost dítěte a
vedeme děti k ochraně osobní soukromí a svého bezpečí.
V rámci tématu předpokládáme dosažení následujících kompetencí dítěte:
Kompetence k učení:
- poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo, zvládlo,
- učí se nejen spontánně, ale i vědomě vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si
zapamatuje, při zadané práci dokončí, co začalo, dovede postupovat podle instrukcí a
pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům,
- odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky, oceňovat výkony druhých,
- pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí.
Kompetence k řešení problémů:
- řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na
základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého,
- problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu,
zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé
možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních
zkušeností, fantazii a představivost,
- při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických i
empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá
je v dalších situacích,
- nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu.
Kompetence komunikativní:
- ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky,
sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému,
- dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky
(řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.).
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Kompetence činnostní a občanské:
- svoje činnosti a hry se učí organizovat, řídit a vyhodnocovat,
- dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky,
- chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem,
a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé
důsledky.
Kompetence sociální a personální:
- uvědomuje si, že za sebe a své jednání odpovídá a nese důsledky,
- samostatně rozhoduje o svých činnostech, umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej,
- napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém
okolí.

2. téma: Já mezi lidmi
Charakteristika:
Podporujeme vytváření kladných vzájemných vztahů mezi dětmi – vlídnost, ohleduplnost a
vzájemnou pomoc, podněcujeme vstřebávání základních všeobecně uznávaných společenských,
morálních a estetických hodnot a podílíme se na utváření společenské pohody, vztahu dítěte
k jinému dítěti či dospělému. Dále vedeme děti ke spolurozhodování a sounáležitosti s celým
kolektivem a rozvíjení komunikativní dovednosti dětí a kultivovanosti jejich projevu.
V rámci tématu předpokládáme dosažení následujících kompetencí dítěte:
Kompetence k učení:
- má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o
jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije.
Kompetence k řešení problémů:
- všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších
problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem,
- rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže
mezi nimi volit.
Kompetence komunikativní:
- chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je
naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit,
- slovně reaguje a vede smysluplný dialog, domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé
symboly, rozumí jejich významu i funkci,
- v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být
komunikativní, vstřícný, iniciativní a aktivní je výhodou,
- průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci
s okolím,
- dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává
(knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.)
- ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny
elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku.
Kompetence sociální a personální:
- dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná
nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost,
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-

-

ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a
spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla
společenského styku; je schopno respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat
kompromisy,
napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém
okolí,
spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti;
dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim,
při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně,
je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem,
chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se
nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou.

Kompetence činnostní a občanské:
- váží si práce i úsilí druhých,
- zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje,
- má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a
normami, i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat,
- spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe
potřebu je zachovávat,
- uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé
mají stejnou hodnotu.

3. téma: Poznávám přírodu
Charakteristika:
Prostřednictvím bezprostředního kontaktu seznamujeme děti s přírodou, rozvíjíme v dětech vnímaní
okolního světa všemi smysly, vedeme děti k aktivní ochraně přírody a životního prostředí. Kromě
toho upevňujeme sounáležitost dětí s živou i neživou přírodou a podněcujeme v dětech schopnost
vážit si života ve všech jeho formách.
V rámci tématu předpokládáme dosažení následujících kompetencí dítěte:
Kompetence komunikativní:
- dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky
(řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.),
- průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci
s okolím,
- dovede využít informační a komunikační prostředky, se kterými se běžně setkává (knihy,
encyklopedie, počítač atd.).
Kompetence sociální a personální:
- uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky,
- spolupodílí se na společenských rozhodnutích, přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti,
dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim.
Kompetence k učení:
- soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom
jednoduchých pojmů, znaků a symbolů,
- má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o
jeho rozmanitostech a proměnách,
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klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce
porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí,
zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární
matematické souvislosti.

Kompetence k řešení problémů:
- chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je
naopak výhodou,
- samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému.
Kompetence činnostní a občanské:
- chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem,
a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé
důsledky,
- ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí
a že je může ovlivnit.

4. téma: Chci být zdravý
Charakteristika:
Vedeme děti ke zdravému životnímu stylu (zdravá výživa, pohyb, otužování), zdravým životním
návykům a postojům, stimulujeme a podporujeme růst a neurosvalový vývoj dítěte, podporujeme
fyzickou pohodu a tělesnou zdatnost. Mimo to dále podporujeme u dětí rozvoj pohybových a
manipulačních schopností, posilujeme sebeobslužné dovednosti, návyky a vedeme děti
k samostatnosti.
V rámci tématu předpokládáme dosažení následujících kompetencí dítěte:
Kompetence k učení:
- získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení.
Kompetence k řešení problémů:
- při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických i
empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá
je v dalších situacích.
Kompetence komunikativní:
- ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní,
- průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci
s okolím.
Kompetence sociální a personální:
- samostatně rozhoduje o svých činnostech.
Kompetence činnostní a občanské:
- svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat,
- odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a
přizpůsobovat se daným okolnostem,
- má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje
odpovědně, dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem
na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské).
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Evaluační a kontrolní činnost školy
Evaluační a kontrolní činnost vychází ze následujících zpracovaných dokumentů:
Plán hospitační a kontrolní činnosti
Plán vlastního hodnocení školy
Vzhledem k náročnější organizaci školy je kontrolní a evaluační činnost rozložena na všechny
vedoucí pracovníky školy. Zahrnuje krátké vstupní kontroly, hospitační činnost, konzultace,
vypracování hodnoticích listů, dotazníky pro rodiče i zaměstnance.
1. Kontrolní činnost
kontrolní činnost bude zaměřena na:
- kontrolu povinné dokumentace,
- kontrolu plnění úkolů plynoucích z týdenního plánu práce,
- kontrolu plnění cílů stanovených školním vzdělávacím programem,
- kontrolu estetického prostředí ve třídách a ostatních prostorách MŠ,
- kontrolu efektivity práce s předškolními dětmi,
- kontrolu dodržování pracovní doby zaměstnanců MŠ,
- kontrolu dodržování zásad a předpisů BOZP, PO, CO,
- kontrolu úklidu a dodržování hygien. pravidel v prostorách MŠ.
Smyslem kontrolní činnosti je vést zaměstnance ke správnému plnění povinností, které vyplývají
z jejich pracovního zařazení. Kontrolní činnost není represivním nástrojem, ale metodickou pomocí
vedoucí k nápravě chybných kroků a rozhodnutí.
V případě, že kontrolní činnost prokáže opakující se prohřešky proti závazným normám a interním
směrnicím, kterými se mají zaměstnanci při své činnosti řídit, je nezbytné, aby tuto situaci kontrolní
orgán neprodleně nahlásil řediteli školy, který je jako statutární zástupce oprávněn tuto situaci řešit.
Každý zaměstnanec má právo znát smysl kontrolní činnosti a má právo vyjádřit se k závěrům, které
kontrolní orgán zjistil.
2. Hospitační činnost
hospitační činnost bude zaměřena na:
- kvalitu výchovně-vzdělávacího procesu,
- poznání stylu práce učitelky,
- sledování hygienické úrovně práce ve škole,
- získávání podkladů pro řešení případných stížností,
- sledování efektivity práce učitelky,
- adaptaci žáků na prostředí MŠ,
- vytvoření správných pracovních návyků,
- způsob motivace a zájem dětí o práci ve škole,
- využívání pomůcek, literatury a moderních pedagogických postupů,
- práci s dětmi v předškolním věku,
- soulad se školním vzdělávacím programem.
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3. Evaluační činnost
evaluační činnost bude zaměřena na:
1. SOULAD ŠVP – RV
Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů ŠVP v dokumentech školy a
zároveň soulad školních dokumentů s cíli RVP.
1.1 Evaluace témat (= integrovaných bloků)
Cíl: Vyhodnotit soulad realizované činnosti se stanovenými záměry a stanovit případná opatření do
dalšího tématického plánu v rámci integrovaného bloku.
Čas. rozvrh: vždy po ukončení integrovaného bloku
Nástroje:
- poznámky do časových plánů
- záznam do TVP
- konzultace učitelek
- pedagog. porady
- hodnotící listy
- dle potřeby záznam do přehledu o rozvoji dítěte, konzultace s rodiči
Kdo: učitelky
Kritéria: míra souladu realizované činnosti se stanovenými záměry
1.2 Evaluace individuálních plánů
Cíl: Zhodnotit osobní pokroky dětí s odkladem školní docházky a dětí se SVP.
Čas. rozvrh: dle potřeb
Nástroje:
- záznam
- konzultace učitelek
- konzultace s rodiči
Kdo: učitelky
Kritéria: úroveň zvládnutých dovedností
1.3. Záznamy o rozvoji dítěte
Cíl: Na základě pravidelného sledování a zaznamenávání vytvořit přehledy o rozvoji, vývojových
pokrocích dítěte (portfolio dítěte).
Čas. rozvrh: 2 x ročně, případně dle potřeby
Nástroje:
- záznamy do archů (grafické i písemné)
- stanovení případných opatření
- konzultace učitelek
- konzultace s rodiči
- pedagogické porady
Kdo: učitelky
Kritéria: úroveň zvládnutých dovedností vycházejících z očekávaných výstupů RVP PV a školní
zralosti
1.4 Soulad TVP – ŠVP – RVP
Cíl: Ověřit soulad TVP – ŠVP – RVP, hodnocení naplňování záměrů, vzdělávacího obsahu,
podmínek, metod, forem práce
Čas. rozvrh: 1 x ročně - červen
Nástroje:
- přehledy o rozvoji dětí
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- fotodokumentace
- výstavy, vystoupení dětí
- záznamy
- monitoring
- hospitační záznamy
- hodnoticí listy
- konzultace
- dotazníky
- pedagogické porady
Kdo: učitelky, ředitel, zástupkyně
Kritéria: míra souladu…
- naplňování záměrů vzdělávacího obsahu
- podmínek vzdělávání
- metod, forem práce
- spoluúčast rodičů
2. PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ
Evaluace průběhu vzdělávání bude zaměřena na hodnocení vlastního vzdělávacího procesu,
používaných metod a forem práce, uplatnění nových poznatků a zkušeností, naplnění cílů a záměrů
ŠVP.
2.1. Evaluace uplatněných metod, postupů, forem práce – vzdělávací proces
Cíl: Zhodnocení vlastního průběhu vzdělávání z hlediska používaných metod a forem práce se
záměry v této oblasti v ŠVP.
Čas. rozvrh: průběžně, dotazníky – 1 x ročně
Nástroje:
- monitoring
- konzultace pedagogů
- hospitace
- dotazníky + výstup
- pedagogické porady
Kdo: učitelky, ředitel, zástupkyně
Kritéria: vhodnost použitých metod a forem práce z hlediska dosažení stanovených záměrů
2.2. Osobní rozvoj pedagogů
Cíl: Uplatnění nových poznatků z DVPP ve vlastní práci, autoevaluace vlastního vzdělávacího
procesu.
Čas. rozvrh: průběžně, 1x za rok dotazníky
Nástroje:
- konzultace
- pedagogické porady
- hospitace
- monitoring
- dotazníky
Kdo: učitelky, ředitel, zástupkyně
Kritéria: míra uplatnění nových poznatků
3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ
Cílem evaluační činnosti v této oblasti je vyhodnocení podmínek pro průběh vzdělávání ve vztahu
k podmínkám RVP PV.
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3. 1. Evaluace personálních podmínek
Cíl: Zhodnotit personální podmínky ve vztahu k naplnění cílů RVP.
- kvalifikovanost pedagog. týmu
- DVPP ve vztahu k ročnímu plánu a naplnění stanovených cílů
- počty pedagogických pracovníků x počty dětí
- počty provozních zaměstnanců
- efektivita – personální zabezpečení ŠJ, MŠ
Čas. rozvrh: 1 x ročně
Nástroje:
- dotazníky
- plán a evidence vzdělávání ped. pracovníků
- kontrolní činnost, hospitace
- pedagogické a provozní porady
Kdo: ředitel, zástupkyně, vedoucí učitelky, vedoucí ŠJ, školník – dle stanovených kompetencí
Kritéria: plnění plánu DVPP, podíl kvalifikovaných pracovníků
3. 2. Evaluace věcných podmínek
Cíl: Zhodnotit věcné podmínky školy ve vztahu k naplňování záměrů ŠVP.
- budova, technický stav
- vybavení tříd – nábytek
- pomůcky, hračky
- zahrada + zahradní náčiní
- ŠJ – vybavení soulad s legislativou
Čas. rozvrh: 1 x ročně
Nástroje:
- dotazníky
- záznamy z pedagogických a provozních porad
- záznamy z kontrolní činnosti
- fotodokumentace
Kdo: všechny pracovníci dle místa pracovní působnosti
Kritéria: počet tříd, vybavenost tříd, počet odborných učeben,vybavenost školy pomůckami a PC
technikou
3. 3. Evaluace ekonomických podmínek
Cíl: Hodnocení činností v oblasti ekonomiky školy.
- sledování čerpání mzdových nákladů
- účelnost, efektivnost hospodaření
- motivační činnosti
- rozbory čerpání příspěvku obce
- rozbor hospodaření – pololetní účetní závěrka
- roční účetní závěrka
- sledování naplňování záměrů dle ročního prováděcího plánu a rozpočtu školy v oblasti
mzdové i příspěvku obce
Čas. rozvrh: rozbory dle směrnice ředitele školy, přehledy čerpání – 4x ročně, ostatní průběžně
Nástroje:
- tabulky
- zprávy + rozbory
- výsledky kontrol hospodaření
- pedagogické a provozní porady
- konzultace
Kdo: účetní, ředitel – dle stanovených kompetencí
Kritéria: rozpočet školy, podíl mimorozpočtových zdrojů (dotace, …), efektivita využití
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3. 4. Evaluace organizačních podmínek školy
Cíl: Zhodnotit účelnost a vhodnost organizace a režimového uspořádání ve vztahu k naplňování
záměrů ŠVP.
Čas. rozvrh: 1 x ročně
Nástroje:
- monitoring
- hospitace
- kontrolní činnost
- dotazníky
- záznamy z pedagogických a provozních porad
- konzultace
Kdo: všichni pracovníci dle profesní odpovědnosti a místa výkonu práce
Kritéria: účelnost doby provozu tříd z hlediska počtu žáků ve třídách
3. 5. SPOLUPRÁCE
Cílem této oblasti je vyhodnocení stanovených záměrů v ŠVP.
3. 5. 1. Evaluace spolupráce s rodinou
Cíl: Úspěšnost zvolených metod, forem spolupráce a naplnění stanovených záměrů v této oblasti
v ŠVP.
Čas. rozvrh: 1 x ročně
Nástroje:
- fotodokumentace
- rozhovory s rodiči
- dotazníky
- pedagoga provozní porady
- monitoring
Kdo: učitelky, ředitel, rodiče – dotazníky, zástupkyně, vedoucí ŠJ
Kritéria: počet konzultací, počet akcí s účastí rodičů, podíl kladných hodnocení v dotaznících
3. 5. 2. Evaluace spolupráce se ZŠ, zřizovatelem, veřejností
Cíl: Vyhodnotit kvalitu, účelnost zvolených forem spolupráce a počet akcí ve vztahu k naplnění
stanovených záměrů v ŠVP.
Čas. rozvrh: 1 x ročně
Nástroje:
- fotodokumentace
- záznamy
- rozpočet školy – zastupitelstvo obce
- webové stránky školy
- konzultace
- vystoupení dětí pro veřejnost
- výstava
- články do tisku
Kdo: ředitel, zástupkyně, pracovnice dle stanovených povinností v rámci ročního prováděcího plánu
Kritéria: kvalita společných akcí, míra zapojení a účasti dětí a veřejnosti, počet akcí
3. 6. Evaluace životosprávy dětí
Cíl: Zhodnotit podmínky školy pro vytváření návyků správné životosprávy dětí.
Kriteria:
- strava (plnohodnotnost, vyváženost, intervaly)
- pravidelnost a flexibilita denního rytmu
- délka pobytu venku
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- dostatek pohybu dětí
- poskytování přirozeného vzoru ze strany pedagogů a personálu
Čas. rozvrh: průběžně
Nástroje:
- monitoring
- rozhovory s rodiči
- záznamy z kontrolní činnosti
- fotodokumentace
Kdo: všechny pracovníci dle místa pracovní působnosti
3. 7. Evaluace psychosociálních podmínek
Cíl: Posoudit psychosociální podmínky školy pro děti, zaměstnance a rodiče.
Kriteria:
- pracovní atmosféra (jistota, bezpečnost, pohoda zdvořilé jednání, tolerance, vzájemná
důvěra)
- adaptace nových dětí
- respektování individuálních vývojových potřeb dětí
- rovnocennost postavení dětí
- respektování a dodržování potřebného řádu a pravidel soužití
Čas. rozvrh: průběžně
Nástroje:
- monitoring
- rozhovory s rodiči
- záznamy z kontrolní činnosti
- rozhovory se zaměstnanci
Kdo: všichni vedoucí zaměstnanci
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