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2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 
Historie školy se začala psát dnem 1.září 1966, kdy byly otevřeny dvě třídy zvláštní školy. Škola se postupně 

rozrůstala a v průběhu své existence musela škola vícekrát změnit své působiště. V roce 1989, kdy došlo 

k zásadní pozitivní změně postojů společnosti k dětem s mentálním, tělesným a sociálním handicapem, byly 

otevřeny třídy pomocné školy pro žáky s těžkým mentálním postižením a kombinovanými vadami. V roce 1993 

se škola rozrůstá o další pracoviště, dvě rehabilitační třídy pro žáky imobilní s kombinovanými vadami. 

Do organizační struktury školy byly ve stejném roce zařazeny i třídy Základní a Mateřské školy při nemocnici. 

V roce 1996 byl položen základ tradice přípravných tříd. V nich se začalo s ověřováním přípravné výuky dětí 

předškolního věku pocházejících ze sociokulturně-znevýhodněného prostředí na školní vzdělávání. V roce 2000 

se zřizovatelem školy stává Krajský úřad Zlínského kraje a škola přechází do právní subjektivity. Nevyhovující 

technický stav hlavní budovy na Horním Městě i mimořádná organizační složitost provozu přiměly zřizovatele 

k rozhodnutí školu přestěhovat na Turkmenskou ulici do budovy bývalého SOU. Přestěhováním získala škola 

poprvé své důstojné sídlo. 

Od 1.září 2015 se škola rozšíří o Mateřskou školu speciální a Praktickou školu jednoletou. K tomuto datu se 

mění i název školy a to na: Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Vsetín. 

Cílem školy je snaha o maximální zapojení, případně úplná integrace dětí do běžného občanského života.  

Škola je speciálně-pedagogické zařízení. Posláním školy je pod vedením speciálně vzdělaných pedagogů 

pomocí speciálně vzdělávacích prostředků a metod práce, s využitím didaktických pomůcek umožnit zdravotně 

postiženým žákům a sociokulturně znevýhodněným žákům dosáhnout co možná nejvyššího stupně znalostí a 

dovedností s ohledem na jejich vzdělávací možnosti. 

  

2.1. Úplnost a velikost školy 

Jsme škola státní, plně organizovaná. Zřizovatelem školy je Zlínský kraj. 

Škola sdružuje : Základní školu praktickou 

                             Základní školu speciální 

                             Základní školu a Mateřskou školu při nemocnici  

                             Mateřskou školu speciální ( od 1.9.2015 ) 

                             Praktickou školu jednoletou ( od 1.9.2015 )     

 Máme: 

• 1.– 9. ročník základní školy praktické 

• 10 ročníků základní školy speciální 

• 1 třídu přípravného ročníku základní školy speciální.  

• 1 třídu speciální mateřské školky 

• 1 třídu praktické školy jednoleté 

Součástí školy je družina, školní klub, kuchyň s jídelnou. 

Škola má hlavní sídlo na ulici Turkmenská 1612,Vsetín a součástí školy je 1 odloučené pracoviště na ulici 

Nemocniční, kde se nachází  MŠ a ZŠ při nemocnici.  

Počet žáků ve třídách ZŠ speciální se pohybuje mezi 4 – 6 dětmi. V rehabilitačních třídách je maximálně 6 dětí. 

Přípravný ročník základní školy speciální je naplněn do maximálního počtu 6 dětí. 

 

Základní škola praktická vzdělává žáky s lehkým mentálním postižením a žáky ze sociokulturně 

znevýhodněného prostředí. U těchto dětí klademe při vzdělávání zvláštní důraz na zdokonalování jazykových 

schopností, aby byly co nejmenší překážkou na jejich další cestě za vzděláváním a přípravujeme je na školní 

docházku. Za úspěch považujeme, jestliže žáci obstojí při zápisech do běžných základních škol a vycházející 

žáci pokračují ve vzdělávání v odborných učilištích. 
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Třídy Základní školy speciální vzdělávají děti s různým druhem a stupněm zdravotního postižení ( mentální , 

tělesné, smyslové, kombinované vady, autismus, Downův syndrom, ADHD,…) . Jsou zde zřízeny i třídy pro 

žáky s autismem, žáky s kombinovanými vadami a 1 třída přípravného ročníku základní školy speciální. 

Ve třídách ZŠ a MŠ při nemocnici se vzdělávají děti při pobytu v nemocnici. 

Mateřská škola speciální působí jako předškolní zařízení vzdělávající děti se zdravotním znevýhodněním ve 

věku 3-7 let. Od 1.září 2015 byla otevřena jedna třída.  

Praktická škola jednoletá. Jedná se o střední školu, která je určená pro žáky se středním stupněm mentálního 

postižení,s těžkým stupněm mentálního postižení, souběžným postižením více vadami a autismem, kteří 

ukončili základní vzdělávání v základní škole speciální podle vzdělávacího programu, určeného pro tuto 

skupinu žáků. Tuto školu mohou navštěvovat i žáci s lehkou mentální retardací, kteří nezvládnou vzdělávání na 

odborném učilišti a ukončili základní vzdělávání v základní škole praktické podle vzdělávacího programu, 

určeného pro tuto skupinu žáků. Od 1. Září 2015 byla otevřena jedna třída. 

 

Svůj volný čas mají možnost mladší školní děti trávit ve třídách školní družiny. 

Starším žákům škola nabízí školní klub a pestrou paletu zájmových kroužků (např. sportovní, keramický 

taneční, rukodělných prací, počítačový a anglického jazyka).  

 

 

Mateřská škola speciální je součástí Základní školy, Mateřské školy a Praktické školy Vsetín. Od 1.9.2015 

zahájila provoz 1 třída  mateřské školy speciální v kmenové škole. Tato třída  je určena dětem se zdravotním 

postižením a znevýhodněním.  
Jednotřídní mateřská škola s polodenním provozem je součástí souboru škol a školských zařízení přímo určených ke 

vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.. Třída je umístěna v přízemí jednopatrové budovy - je 

prostorná, světlá.  

Po celé ploše třídy je hygienicky dobře udržovatelná podlaha, doplněná umyvatelnými rehabilitačními podložkami. 

K dispozici je široký výběr pomůcek umístěných v praktických skříňkách.  

Naproti třídy je umývárna s kompletním sociálním zázemím. Boty a svrchní oděv si děti odkládají v šatně na chodbě, 

skříňku na osobní věci (včetně hygienických potřeb a plen) mají rovněž umístěnou na chodbě..  

Prostor třídy je rozdělen na hrací a pracovní kouty, které poskytují dětem i pedagožkám dostatek možností k 

individuálním činnostem, hře i práci. Prostor je variabilní a učitelka ho může přizpůsobovat potřebám jednotlivých 

dětí pomocí mobilních paravánů.  

Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní i hygienické normy dle platných předpisů 

týkající se čistoty, teploty, vlhkosti vzduchu, osvětlení, hlučnosti. Mateřská škola speciální má stejný přístup do 

budovy jako ostatní části kmenové školy a to bezbariérový. 

Pro speciální výchovnou a terapeutickou péči je škola vybavena, speciálními rehabilitačními lehátky, 

žíněnkami, různorodými rehabilitačními pomůckami a didaktickými pomůckami. 

Třída využívá celodenně a naplno kmenovou třídu. V těchto prostorách probíhají nerušené hry dětí ve 

skupinách, cvičení, stolování, řízené zaměstnání a spánek. Učitelky zde mohou individuálně vyvíjet speciálně 

pedagogickou péči s dítětem. Zařízení i vybavení všech tříd plně odpovídá potřebám dětí se zdravotním 

postižením a koresponduje s programem školy. 

 
Ve vztahu k druhu a stupni postižení dítěte nelze stanovit, co by mělo v určitém věkovém období znát, zvládat, či 

umět. Proto jsou vypracovávány individuální vzdělávací plány, které umožňují vzdělávat dítě podle jeho možností a 

schopností, bez přetěžování a přitom postihují všechny priority nabízené mateřskou školou.  

Komplexnost  

• rozvoj fyzických, psychických a sociálních dovedností,  

• speciálně pedagogické nápravné metody - reedukace, kompenzace, rehabilitace,  

• edukace - výchova a vzdělávání dětí se zdravotním postižením.  

 

Samostatnost  

• rozvoj schopností a dovedností umožňující dítěti socializaci v rodině, škole, ale i v širší společnosti,  

• podpora a stimulace tělesného vývoje dítěte, rozvoje pohybových a manipulačních dovedností, 

sebeobsluhy,  

• rozvoj poznávacích schopností, jazykových a řečových dovedností, emocionality a sebepojetí,  
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• rozvoj potřeby a schopnosti navazovat vztahy s druhými lidmi, vzájemné komunikace, spolupráce, 

respektu a tolerance.  

 

 

Komunikace  

• rozvoj a užívání všech smyslů  

• rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i 

produktivních (výslovnosti, mluvního projevu, vyjadřování) se zohledněním k typu a stupni postižení  

• vzájemnou komunikací navazovat a upevňovat kamarádské vztahy  

 

Práce  

• osvojení si věku přiměřených praktických dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, samostatnosti 

(zvládnout sebeobsluhu, zacházet s předměty denní potřeby, s nástroji, náčiním a materiálem…),  

• vytváření zdravých návyků a postojů vedoucích ke zdravému životnímu stylu (starat se o osobní hygienu, 

přijímat stravu a tekutiny, postarat se o sebe…),  

• rozvoj fyzické i psychické zdatnosti  

 

Smysluplnost učení  

• držet se zásad individuálního přístupu, názornosti, posloupnosti a přiměřenosti,  

• vytvoření elementárního povědomí o vývoji a rozmanitosti světa kolem nás,  

• přiměřené pochopení souvislostí, ale i možnosti člověka tento vývoj ovlivnit,  získaných vědomostí, 

dovedností a návyků využít v dalším vzdělávání.  

 

2.2 Spolupráce s rodiči 

• Spolupráci s rodiči se snažíme věnovat zvýšenou pozornost. Důvodem je, že společně s nimi se podílíme 

na vytváření osobnosti jejich dětí. 

• Akcemi se snažíme získat důvěru rodičů. Pořádáme společná setkání při tvorbě vánoční a velikonoční 

vazby, na konci školního roku pořádáme společné posezení u ohně. Výkony svých dětí mohou rodiče 

vidět na školní akademii nebo na výstavách výtvarných děl. 

• Mimo pravidelné třídní schůzky, si mohou rodiče po domluvě  smluvit schůzku s pedagogy, konzultovat 

výukové či výchovné problémy svého dítěte. 

• Po domluvě s pedagogem  mohou rodiče sledovat své dítě při výuce. 

• Při řešení výchovně vzdělávacích problémů mohou rodiče spolupracovat se školním psychologem. 

• Každý měsíc jsou rodiče informováni formou nástěnky o veškerém dění ve speciální škole. Potřebné 

informace naleznou rodiče i na webových stránkách školy. 

• Rodiče mohou se školou komunikovat i prostřednictvím školské rady, ve které mají rodiče svého 

zvoleného zástupce 

• Na konci školního roku získáváme od rodičů náměty a připomínky k dění ve škole prostřednictvím 

dotazníku. 

• Vítáme rodiče, kteří chtějí prezentovat své zájmy a dovednosti při zájmově zaměřených besedách i 

názorných ukázkách nebo spoluorganizovat akce pro žáky. 

 

2.3 Spolupráce s místními a regionálními institucemi 

Škola spolupracuje s: 

• Stacionářem Jitka 

• Denním stacionářem Naděje 

• Alcedo 

• o. s. Auxiliem 
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• a.s. Vsetínskou sportovní 

• Městským úřadem Vsetín 

• ZŠ Ohradou Vsetín 

• SPC Kroměříž 

• SPC Zlín 

• SPC a Speciální školou Nový Jičín ( Mgr. Jarolímová ) 

• Praktickou školou Nový Jičín 

• PPP Vsetín 

• Plaveckou školou Valašské Meziříčí 

• Regionálním muzeem ( Vsetínský zámek ) 

• Veřejnou Masarykovou knihovnou Vsetín 

•  Policií ČR 

• Huculem klub Francova Lhota 

• ČSAD Vsetín 

• Zřizovatelem (finanční podpora – granty, projekty) 

• Školskou radou (schvalování základních dokumentů školy, spoluorganizace akcí pořádaných pro rodiče 

a přátele školy) 

• Hasiči 

• Veřejností (propagace v tisku, prezentační akce, prodejní výstavy) 
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3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAM 

S ohledem na stupeň a různé typy postižení dětí v mateřské škole je velmi obtížné vytvořit vhodný  vzdělávací 

program, kterého se mohou účastnit všechny děti. Uplatňujeme především individuální přístup, který rozvíjí   

potřeby a zájmy na takové úrovni, která je pro dítě individuálně dosažitelná.  Velmi nutné je však zařazovat i 

takové společné aktivity, při kterých je posilováno prosociální chování ve vztahu k druhým lidem a vytváření 

prosociálních postojů s ohledem na typ postižení. 

 

Didaktický styl vzdělávání založený na principu vzdělávací nabídky, ze které si děti individuálně volí, je 

obtížně realizován především u dětí s mentálním, kombinovaným postižením či autismem. Ve vzdělávací 

nabídce  v naší mateřské škole bude převládat především princip aktivit řízených. Aktivity spontánní budou s 

aktivitami řízenými  vzájemně provázané.   

 

Cíl předškolního vzdělávání dětí s postižením je dán specifikou postižení. Je potřeba děti vést k co největší 

míře samostatnosti, najít vhodnou formu komunikace a začlenit jej do kolektivu v takové míře, aby zvládaly  

nároky dalšího života s cílem maximální socializace. 

 
Jednotřídní mateřskou školu navštěvují děti různého předškolního věku a děti vyžadující mnohem náročnější 

individuální péči, proto úkoly i náplň výchovně vzdělávací práce se podrobněji rozepisují v třídním vzdělávacím 

programu a v individuálních vzdělávacích plánech s přihlédnutím ke speciálním potřebám dětí. 

 

Vzdělávací program mateřské školy speciální vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní 

vzdělávání a je určen pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Vzdělávání probíhá dle IVP vycházejícího z ŠVP. 

 

Po ukončení předškolního vzdělávání by mělo mít dítě s postižením osvojeny takové klíčové kompetence, které 

mu umožní další vzdělávání v základní škole speciální, základní škole praktické či základní škole. 

 

Snahou pedagogů školy je vytvořit vzdělávací program školy v souladu s rámcovými cíli RVP 

PV tak, aby: 

• respektoval a rozvíjel přirozenou schopnost dítěte učit se a jeho touhu po poznání okolního světa, 

• poskytl dětem informace o postojích, vztazích a hodnotách, na nichž je založena naše společnost, 

• umožnil dětem seberealizaci, sebeprosazení, získat sebejistotu, osobní samostatnost a schopnost 

projevovat se jako samostatná osobnost. 

Určitým prostředkem k dosažení uvedených cílů je získávání klíčových kompetencí, důležitých pro osobní 

rozvoj každého dítěte. V předškolním vzdělávání se jedná o položení jistého základu, který bude v dalších 

vzdělávacích úrovních rozvíjen. 
 

• kompetence k učení – různými formami motivace, navázáním a udržením očního kontaktu aj. učíme 

děti se soustředit, získávat elementární poznatky o okolním světě, umět se zeptat na předmět svého 

zájmu, aktivně hledat odpovědi; 

• kompetence k řešení problémů – učíme děti řešit problémy související se známými, popř. opakujícími 

se situacemi formou hledání, pokusů, experimentů; vedeme je k poznání, že svým aktivním přístupem 

mohou řadu věcí a jevů ovlivnit, že nejsou pouhými pasivními přijímateli; 

• kompetence komunikativní – řada dětí v naší mateřské škole má výrazné problémy v komunikaci: 

často je příčinou zdravotní postižení, někdy nezralost CNS; dáváme dětem dostatek příležitostí k 

řečovému projevu, poskytujeme jim pestrý a správný mluvní vzor, snažíme se o bohatost vnitřní řeči, 

obsahové stránky (nejen expresivní složky) komunikace; pokud je řeč značně omezena nebo není 

rozvinuta, používáme tzv. totální komunikace, dále augmentativní metody (vizuální podpora – znaky, 

gesta, piktogramy, obrázky…) vždy doprovázeným mluvenou řečí; formy: individuální logopedická 

péče, skupinová práce ve třídě, poslech, prohlížení knih a encyklopedií, práce na PC, iPadu, interaktivní 

tabuli aj.; 

• kompetence sociální a personální – učíme děti odpovídat za svoje jednání (starší děti se podílejí na 

vytváření pravidel soužití ve třídě), podporujeme dětská přátelství, vedeme je ohleduplnosti k druhým, 
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pomoci slabším; snažíme se jim zprostředkovat zkušenost, že každý je něčím výjimečný, pro druhé 

potřebný a důležitý; děti jsou vedeny k umění o pomoc/kontakt požádat i pomoc/kontakt srozumitelně 

odmítnout, mají příležitost vyzkoušet si říct „ne“ – respektovat a být respektován; formou návštěv 

obchodu, pošty, využívání MHD a dalších se děti učí pohybovat a přiměřeně reagovat v běžných 

společenských situacích; 

• kompetence činnostní a občanské – učíme děti hrát si nejen vedle sebe, ale spolu, vytvářet a rozvíjet 

hru, vzájemně respektovat své role; dětem dáváme příležitost pocítit příjemné důsledky z aktivity a 

činorodosti, posilujeme jejich aktivní přístup k okolnímu dění; seznamujeme děti se skutečností, že 

lhostejnost, nevšímavost a pohodlnost mají rovněž nepříznivé důsledky. 

 

 

Vzdělávací oblasti 
Obsah předškolního vzdělávání vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Jednotlivé oblasti 

vzdělávání jsou rozlišeny na základě vztahů, které si dítě postupně vytváří k sobě samému, k druhým lidem i 

okolnímu světu. Interakčních oblastí je pět: biologická, psychologická, interpersonální, sociálně-kulturní a 

environmentální. Od nich jsou odvozeny oblasti předškolního vzdělávání, které jsou v RP nazvány: 

Dítě a jeho tělo 

Dítě a jeho psychika 

Dítě a ten druhý 

Dítě a společnost 

Dítě a svět 

Tyto oblasti vzdělávání jsou činně propojeny, vzájemně se ovlivňují a tím je vzdělávání účinnější a hodnotnější. 

 

Dítě a jeho tělo 

Záměrem vzdělávacího úsilí v oblasti biologické je stimulovat a podporovat růst a neurosvalový vývoj dítěte, 

podporovat jeho fyzickou pohodu, zlepšovat jeho tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu, 

podporovat rozvoj jeho pohybových i manipulačních dovedností, učit je sebeobslužným dovednostem a vést je 

k zdravým životním návykům a postojům. S ohledem na specifika MŠ speciální bude kladen důraz na tyto 

činnosti: 

• zvládnout sebeobsluhu a jednoduché pracovní činnosti, uplatňovat základní hygienické a 

zdravotně preventivní návyky rozlišovat co prospívá a škodí zdraví- výživa, škodlivé 

látky, úrazy v dopravních situacích, nebezpečí při setkání s cizími lidmi a neznámými 

věcmi; 

• mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde 

v případě potřeby hledat pomoc; 

• pojmenovat části těla, některé orgány, znát jejich funkce, mít povědomí o růstu a vývoji 

těla; 

• vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů, rozvíjet jemnou motoriku, prostorovou 

orientaci a zdravotnímu stavu přiměřené pohybové dovednosti. 

 

Dítě a jeho psychika 

Záměrem vzdělávání v oblasti psychologické je podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost 

dítěte, rozvoj jeho intelektu, řeči a jazyka, poznávacích procesů a funkcí, jeho citů i vůle, stejně tak i jeho 

sebepojetí a sebenahlížení, jeho kreativity a sebevyjádření, stimulovat osvojování a rozvoj jeho vzdělávacích 

dovedností a povzbuzovat je v dalším rozvoji, poznávání a učení. 

Tato oblast zahrnuje: jazyk a řeč poznávací schopnosti a funkce, myšlenkové operace, představivost a fantazie, 

sebepojetí, city a vůle. 

Důraz bude kladen na tyto činnosti: 

• artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, komentování zážitků, vyřizování vzkazů 

samostatný slovní projev, rozhovor, poslech pohádek, vyprávění, prohlížení a „čtení“ 

knížek, přednes, dramatizace, zpěv; 

• rozlišovat důležité symboly a číslice-jejich komunikativní funkci; 

• přímé pozorování okolí, zkoumání předmětů a jejich vlastností, postupovat a učit se 
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podle pokynů a instrukcí, orientace v prostoru a čase, vytvářet matematické představy, 

odhalovat podstatné znaky a vlastnosti předmětů, nacházet společné znaky, záměrně 

se soustředit na činnost a udržet pozornost, přemýšlet a vyjádřit své myšlenky, myslet 

kreativně, podporovat rozvoj představivosti a fantazie, úmyslně si zapamatovat a 

vybavit krátký text; 

• rozvoj pozitivních citů dítěte ve vztahu k sobě a okolí, rozvoj schopností a dovedností 

vyjádřit pocity, dojmy a prožitky, rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, 

cítění a prožívání, získání schopnosti řídit chování vůlí a ovlivňovat vlastní situaci 

sympatizující a přijímající prostředí, vstřícná a citlivá komunikace, činnosti zajišťující 

spokojenost, radost, veselí a pohodu, podpora důvěry dítěte ve vlastní síly a 

schopnosti, dostatečné oceňování jeho snahy a úsilí, přiměřené činnosti a úkoly 

umožňující prožít radost z úspěchu, příležitosti a hry vyžadující vůli, vytrvalost, 

sebeovládání, organizování, estetické a tvůrčí aktivity, sledování pohádek a příběhů 

obohacujících citový život dítěte, vyjádřit souhlas i nesouhlas v situacích, které to 

vyžadují, být citlivý k přírodě. 

 

 

Dítě a ten druhý 

Záměrem vzdělávání v interpersonální oblasti je podporovat utváření vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělému, 

posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů. 

Důraz bude kladen na tyto činnosti: 

• navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, bez zábran komunikovat 

s druhým dítětem, navazovat dětská přátelství, uvědomovat si svá práva a potřeby ke 

vztahu k druhému, chápat že všichni lidé mají stejnou hodnotu a respektovat osobní 

odlišnosti, oprostit se od nepřiměřených projevů sobectví vůči druhému, citlivě vnímat 

potřeby a přání druhého, bránit projevům násilí, umět se chovat obezřetně při setkání 

s cizími lidmi 

 

 

Dítě a společnost 

Záměrem vzdělávání v oblasti sociálně-kulturní je uvést dítě do společenství ostatních lidí, do života v lidské 

společnosti i do světa kultury a umění, pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje, přijmout 

základní všeobecně uznávané společenské, morální a estetické hodnoty a podílet se na utváření společenské 

pohody. 

Důraz v této oblasti bude kladen na tyto činnosti: 

• uplatňovat základní společenské návyky ve styku s dospělými i dětmi, adaptovat se na 

nové prostředí, odmítat společensky nežádoucí chování, dodržovat pravidla her a 

jiných činností, jednat férově, zacházet šetrně s hračkami a věcmi denní potřeby, umět 

pozorně naslouchat, vnímat umělecké a kulturní podněty a hodnotit je, vyjadřovat své 

představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik, zvládat základní hudební 

dovednosti 

 

 

Dítě a svět 

Záměrem vzdělávání v environmentální oblasti je založit u dítěte elementární podvědomí o okolním světě a 

jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí: počínaje nejbližším okolím a konče globálními problémy 

celosvětového dosahu- a vytvořit základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí. 

Důraz v této oblasti bude kladen na tyto činnosti: 

• osvojit si elementární poznatky o světě, se kterým se dítě setkává doma i ve svém 

okolí, orientovat se bezpečně v okolním prostředí a osvojit si o něm elementární 

poznatky, vnímat řád a rozmanitost světa, lidí, přírody, podnebí apod., porozumět 

proměnám světa a jeho vývoji, mít povědomí o významu životního prostředí pro 

člověka, rozlišovat aktivity ovlivňující zdraví, uvědomovat si co je pro člověka 
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nebezpečné. 

Jednotlivé oblasti předškolního vzdělávání budou co do rozsahu a obsahu využívány 

k výchovně vzdělávací činnosti s ohledem na aktuální věkové složení dětí, jejich zdravotní 

stav a schopnosti. Přizpůsobeny budou i metody a formy práce. 

 

 

 

Záměry 

• seznámíme děti s prostředím, do kterého přichází 

• naučíme děti orientovat se v těchto prostorách 

• naučíme děti vnímat režimové uspořádání dne 

• podpoříme rozvoj hygienických návyků a jejich upevňování 

• povedeme děti k projevování svých potřeb 

• podpoříme komunikaci dětí v souvislosti s vytvářením nových vztahů v kolektivu 

• společně s dětmi si vytvoříme pravidla společného soužití 

• povedeme děti k vyjadřování svých pocitů 

• seznámíme děti se všemi, kteří o ně pečují, přiblížíme jim jejich úlohu v péči o ně 

• zaměříme se na komunikaci s vrstevníky i dospělými v rámci adaptačního procesu 

• maximálně podpoříme rozvoj tvořivosti a poznání při práci s přírodninami 

• povedeme děti k vnímání proměn v přírodě a života v ní 

• povedeme děti ke společné účasti a spolupodílení se na společných činnostech 

• podpoříme rozvoj vlastních zájmů dětí na základě jejich potřeb 

• povedeme děti k poznání, že tak, jak se svobodně rozhodnou, ponesou za své rozhodnutí odpovědnost 

• přiblížíme dětem tradice vánoc, jarních svátků 

• podpoříme jejich fantazii, tvořivost , kreativitu 

• povedeme děti k sociální soudržnosti, respektovat jeden druhého 

• budeme rozvíjet řečové a jazykové schopnosti 

• budeme posilovat kultivovaný projev dětí 

• budeme posilovat přirozené poznávací city 

• budeme posilovat schopnost záměrně řídit svoje chování 

• budeme posilovat prosociální chování ve vztahu k ostatním 

• budeme rozvíjet fyzickou i psychickou zdatnost 

• povedeme děti k osvojování si poznatků o svém těle, zdravém životním stylu 

• osvojíme si schopnost sdělit poznatky formou výtvarnou, pohybovou, hudební 

• budeme rozvíjet naše smysly od konkrétního k názornému 

• budeme rozvíjet pozitivní city, podporovat sebedůvěru 

• budeme se učit sebeovládání 

• budeme se seznamovat se světem lidí, vytvářet povědomí o existenci ostatních kultur a národností 

• budeme poznávat naše město a jeho okolí 

• budeme posilovat a podporovat vzájemnou pomoc a spolupráci 

• budeme vést děti k dodržování pravidel bezpečnosti 

• procvičíme časové pojmy 

• budeme pracovat s různými výtvarnými technikami v souvislosti s rozvojem grafomotoriky a dalších  

dovedností 

• podpoříme rozvoj paměti a pozornosti 

• podpoříme zájem dítěte o učení 

 

 

 

Volbu metod a výchovných postupů zcela přizpůsobujeme individuálním potřebám a možnostem dětí se 

speciálními vzdělávacími potřebami. Za účelem dosažení stanovených cílů používáme tyto prostředky, formy a 

metody práce: 
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• umožnil dětem seberealizaci, sebeprosazení, získat sebejistotu, osobní samostatnost a schopnost 

projevovat se jako samostatná osobnost, 

• hru jako dominantní činnost dítěte předškolního věku, 

• individuální přístup s ohledem na specifické možnosti každého dítěte, vč. podporování a rozvíjení 

talentovaných dětí, práci v malých skupinách, 

• speciálně pedagogické metody – reedukaci, kompenzaci, využití speciálních rehabilitačních pomůcek a 

didaktických materiálů, 

• spolupráci s rodiči - rodičovské schůzky, řízené rozhovory, neformální kontakty, společné aktivity, 

zahradní akce, besídky, 

• spolupráci s pracovníky SPC, jež je součástí školy, 

• spolupráci s dalšími odborníky a organizacemi, 

•  zkušenosti, vysokou odbornost a respektující přístup pedagogického personálu. 

 

Při osvojování si těchto poznatků je dále nutno uplatňovat  alternativní metody a formy výuky. K těm řadíme: 

 

VOKS – VÝMĚNNÝ OBRÁZKOVÝ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM 

VOKS je alternativní metoda komunikace, která je určena žákům s výraznými potížemi při používání a 

porozumění mluvené řeči. Žáci, kteří nemají možnost verbálně vyjádřit své přání či potřebu, bývají často 

nespokojení, nervózní, agresivní. Je proto velmi důležité a žádoucí hledat, nabízet a zavádět náhradní formu 

komunikace u žáků s výrazně opožděným vývojem řeči nebo s diagnózou, která potíže s dorozumíváním řeči 

jednoznačně předurčuje ( žáci s poruchami autistického spektra, Downovým syndromem, spastickou formou 

DMO apod.) 

 

Cílem VOKS je funkční nabytí komunikačních dovedností, které mohou žáci používat a uplatnit bez 

pomoci druhé osoby. Základními pomůckami pro VOKS je soubor jednoduchých černobílých obrázků, 

barevně rozlišené komunikační tabulky, komunikační kniha, větný proužek, pro potřeby učitele slouží 

komunikační palety a komunikační taška. Na první pohled by se mohlo zdát, že se tento komunikační systém 

příliš neliší od jiných známých systémů, které pracují s vizuálními symboly, rozdíl je však v několika zásadních 

aspektech: 

- žáci na obrázky neukazují, ale komunikačnímu partnerovi je přinášejí 

- v prvních výukových lekcích se žáci učí vyměnit obrázek za oblíbený pamlsek či věc – např. přinese-li žák    

obrázek čokolády, dostane výměnou za obrázek skutečnou čokoládu – výměna je tedy smysluplná a 

nepochybně úmyslná 

- komunikace je sama o sobě motivující, protože žák dostává to, co skutečně chce 

- žáci sami začínají být iniciátory komunikace, přestávají být závislí na dospělých, již od začátku nácviku jsou 

vedeni k iniciativnímu přístupu ke komunikaci 

- žák je ten, kdo iniciuje kontakt – tedy začíná komunikaci 

- VOKS je velmi rychle osvojitelný, většina žáků zvládá výměnu již v prvních dnech tréninku 

- VOKS redukuje nevhodné chování ( důvodem takového chování může být např. neporozumění ze strany 

okolí, neúspěch v dosavadní komunikaci) 

- VOKS pomáhá strukturovat, rozvíjet větu, podporuje rozvoj řeči 

 

 

 

OROFACIÁLNÍ REGULAČNÍ TERAPIE – CASTILLO MORALES 
Orofaciální regulační terapie (ORT) je metoda určená původně dětem s Downovým syndromem. Vznikla v 

Argentinském neurofyziologickém centru. Autoři - dr. R. Castillo Moralles a dr. Juan Bronto - ji v 

sedmdesátých letech vyvinuli pro děti s Downovým syndromem a následně ji aplikovali u dětí s dětskou 

mozkovou obrnou. Jedná se o specializovanou reflexní metodiku pro oblast úst a obličeje, která se zaměřuje na 

činnost obličejových svalů, polykání a řečový projev. 

Smyslem a hlavním cílem terapie je navodit normální nebo co možná nejnormálnější pohybové vzorce, lepší 

orientaci jazyka v ústech, změnu jeho polohy, aktivizaci sání a polykání, úpravu funkce žvýkacího svalstva, 
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rozvíjení svalové hybnosti a aktivování svalových skupin, které jsou nutné pro správné fungování oblasti úst a 

obličeje. 

Současně se normalizuje svalové napětí, uvolněním čelistí se zmírňuje skřípání zubů, ovlivňuje se atypický akt 

polykání a vzájemná poloha hlavy a čelistí. Tím se také upravuje a stimuluje dýchání, což má velký význam pro 

rozvoj řeči a celkový psychomotorický vývoj. Po uplatnění ORT je vytvořen mimořádně "příznivý" terén pro 

navazující logopedickou pomoc, která zpětně fixuje výsledky ORT a zesiluje její efekt. Prevence a léčba poruch 

orofaciálního komplexu má velký význam při celkové rehabilitaci žáka s postižením.Terapie je velice užitečná 

především u  žáků, kteří nemohou vědomě spolupracovat s terapeutem. ORT neléčí všechny problémy najednou 

- volí se priority, zvažuje se, co je v daném okamžiku pro dítě nejdůležitější - zde např. přijímání potravy, 

nácvik dýchání nosem, problémy spojené s pohybem, jemnou motorikou, zvýšené slinění nebo řečové či 

psychologické problémy. 

 

 

BAZÁLNÍ STIMULACE 
Jde o pedagogicko-psychologickou aktivitu, která se snaží nabídnout žákům s těžkým kombinovaným 

postižením možnosti pro jejich osobnostní vývoj. 

Pojem bazální znamená elementární základní nabídku, která se nabízí v základní (elementární) podobě. 

Pojmem stimulace se rozumí nabídka podnětů všude tam, kde těžce postižený člověk vzhledem ke svému 

postižení není schopen se sám postarat o 

dostatečný přísun přiměřených podnětů potřebných pro svůj vývoj. 

„Cílem bazální stimulace je podpora rozvoje vlastní identity, umožnění navázání komunikace se svým okolím, 

zvládnutí orientace v prostoru a čase, zlepšení funkcí organismu. Bazální stimulace umožňují cítění a vnímání 

hranic vlastního těla, přítomnost jiné osoby, rozvíjí možnosti sebepoznání“(Friedlová, 2003). 

Naše škola koncept bazální stimulace plně využívá, mnozí učitelé absolvovali základní i nástavbový kurz, 

pořádaný Institutem Bazální stimulace PhDr. Karolíny Friedlové. 

Bazální stimulace má terapeutické účinky. Péče je strukturovaná v čase, to znamená, že určité činnosti se 

opakují pravidelně denně ve stejném čase, činnosti jsou prováděny přesně stejným postupem a mají také určité 

prvky, které se během dne rytmicky opakují. 

Prvky bazální stimulace lze rozdělit na základní a nástavbové. 

Základní prvky bazální stimulace: 

• somatická stimulace – vnímání vlastního těla 

•  vestibulární stimulace – vnímání rovnováhy (informace o změně polohy) 

• vibrační stimulace – vnímání chvění, vibrací 

Nástavbové prvky bazální stimulace: 

• orální stimulace – vnímání ústy 

• olfaktorická stimulace – čichové vnímání 

• taktilně-haptická stimulace – hmat a úchop 

• vizuální stimulace – vnímání zrakem 

• auditivní stimulace – vnímání sluchem 

Somatická stimulace 

Základem somatických stimulací je kvalitní, jasný a cílený dotek, protože nejasné a chaotické doteky vyvolávají 

pocity nejistoty, strachu a 

zmatku. Doteky by měly být přizpůsobeny situaci, zřetelné a hlavně příjemné, předávající nějakou informaci. 

Používáme materiály, které 

zprostředkovávají intenzivnější podněty. K tomuto účelu lze využít froté ručník, zvířecí kožky, hmatové sáčky 

naplněné různými materiály (rýže, kaštany, vlašské ořechy, písek, korálky, luštěniny, pohanka apod.), masážní 

rukavice, rehabilitační míčky s hroty (tzv. ježci) atd. V rámci somatických stimulací je možné aplikovat masáže. 

K možnostem, jak somaticky stimulovat, patří také polohování zajišťující obtažení kontur těla, což umožňuje 

vnímání ohraničení celého těla a navození příjemného pocitu a jistoty. Např.: 

- Hnízdo, kdy je jedinci pomocí polohovacího hada případně stočené deky ohraničeno tělo od ramene přes 

chodidla až k druhému rameni. 

- Mumie, kdy je osobě obtaženo celé tělo, včetně hlavy. Tento způsob polohování je vhodný u žáků neklidných 

a zcela imobilních. 
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- Mikropolohování (tzv. částečné polohování), jde zde o jednoduché změny polohy těla, jako například 

propletení prstů rukou, položení rukou na hrudník, překřížení dolních končetin nebo polohování na různě 

tvrdých a měkkých matracích. 

Vestibulární stimulace 

Vestibulární aparát můžeme stimulovat pomalými kolébavými pohyby podél osy a napříč osou těla na 

rehabilitačních míčích, válcích, přímo 

v náručí, na závěsných houpačkách, případně nácvikem tzv. pohybu ovesného klasu. 

Vibrační stimulace 

Zdravý člověk vnímá celou nohu od kyčle až po kotník automaticky a to díky vibracím, které běžně získává při 

chůzi, stání, skákání, plazení nebo 

běhu. Osobám s postižením, které mají znemožněno vnímání těchto podnětů je nezbytné zprostředkovat je 

uměle prostřednictvím vibrací, 

aplikovaných na plochu těla, které navodí intenzivní pocit v nosných částech těla a kloubech. 

Mezi prostředky využívané k vibračním stimulacím patří přístroje různých velikostí, hlas, hudební nástroje, 

ruce, ladička, dupot, klepot atd. 

Vizuální stimulace 

Orientaci, schopnost vnímat a uspořádat okolní prostředí, pocit jistoty, schopnost se učit, to vše nám umožňuje 

zrakové vnímání. Žákům, kteří si nejsou schopni díky svému postižení optické stimulace zprostředkovat sami, 

je nezbytné je zprostředkovat uměle. Při zrakové stimulaci se vychází ze stupně zrakového vnímání: vnímání 

světla a tmy, vnímání obrysů na krátkou vzdálenost (cca 10 – 15 cm), vlastních částí těla, vnímání okolí ve větší 

vzdálenosti (cca 1 – 2 m), vnímání zřetelných, ostrých kontur, rozlišování jednotlivých předmětů pomocí rukou 

a úst, vývoj vnímání barev aj. 

Auditivní stimulace 

Cílem auditivní stimulace je zvýšení rozlišovací schopnosti sluchového aparátu, navázání kontaktu, 

zprostředkování informací o sobě a svém těle, 

mobilizace vzpomínek, budování jistoty a umožnění orientace. 

Mezi možnosti auditivní stimulace patří hudba, zpěv, vyprávění, zprostředkování zvuků běžného života 

Orální stimulace 

Pro chuťové stimulace je vhodné využívat tzv. cucací sáčky vyrobené smotáním oblíbené potraviny do mulu a 

namočené do minerálky. 

Olfaktorické stimulace 

Hlavními vyvolavateli vzpomínek jsou vůně a pachy, které mohou připomínat roční období, oblíbený pokrm, 

oblíbené osoby apod. Z toho vyplývá, že jim hraje velmi důležitou roli v životě každého člověka, tedy i těžce 

postiženého. Pro olfaktorickou stimulaci jsou vhodné vůně parfémů, mýdel, potřeb osobní hygieny a jídel. 

Taktilně-haptická stimulace 

Taktilně-haptická stimulace dodává žákům s těžkým postižením podněty, které rozvíjí schopnost lidské ruky 

rozpoznávat předměty a tím rozvíjet oblast poznávání. Dává jim též možnost smysluplných stimulací a to ve 

formě známých materiálů a věcí. Bazální stimulace může být uplatňována i s muzikoterapií, aromaterapií. Je 

zřejmé, že koncepce bazální stimulace nemůže odstranit příčiny postižení, avšak může v mnohých ohledech 

zkvalitnit a v pozitivním smyslu ovlivnit život osob s těžkým postižením. 

 

 

CANISTERAPIE 
Tato netradiční metoda využívá pozitivního působení psa (psů) na psychickou, emocionální a fyzickou oblast 

jedince. 

Do našeho zařízení dochází pravidelně canisterapeutka – majitelka feny s průkazem původu. Pes má řádné 

canisterapeutické zkoušky a je pod pravidelnou veterinární kontrolou. Náplní canisterapeutického setkání jsou 

různé aktivity se psem, při nichž dochází u žáků nenásilnou a velmi příjemnou formou k rozvoji jemné a 

hrubé motoriky, orientace v prostoru, komunikace, koncentrace, k rozvoji citové složky, sociálního cítění, 

myšlení a poznávání. Canisterapeut spolupracuje s pedagogem na stimulačním programu, který vychází z 

individuálních fyzických a psychických potřeb jednotlivých žáků. 

Konkrétní oblasti, ve kterých pomáhá působení psa: 
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- oblast motorická – rozvoj jemné i hrubé motoriky – např. lezení, chůze se psem nebo za psem, vedení psa na 

vodítku, společné prolézání látkového tunelu, česání, hlazení, podávání pamlsku psovi 

- oblast řečová - rozvoj aktivní i pasivní slovní zásoby, alternativní formy komunikace - zpívání, povídání o 

pejskovi, čtení příběhu s následným přeříkáním, ukazování obrázků apod. 

- oblast sociálně emoční – rozvoj sociálních vztahů ve skupině, odbourávání strachu ze psa, začlenění do 

kolektivu, soutěže, společná péče o psa a těšení se na setkání s pejskem 

- oblast kognitivní – rozvoj vnímání, rozvoj koncentrace pozornosti – poznávání a ukazování jednotlivých částí 

těla psa, určování barvy a délky srsti, sledování chování psa, pozorování a povídání o tom, co pejsek dělá, jak 

poslouchá apod. 

Další možností, kterou canisterapie nabízí, je tzv. relaxační polohování, při níž dochází u žáka k uvolnění, 

zklidnění a prohřátí prostřednictvím 

kontaktu se psem. Žáci reagují nejen na teplo pejska, ale i na rytmus jeho dechu. 

Celkově lze říci, že canisterapie patří k oblíbeným a u žáků vyhledávaným terapiím. Pes jim umožňuje 

dotykový kontakt, poskytuje jim pocit bezpečí, odvádí jejich pozornost k příjemnějším věcem, je silným 

zdrojem podnětů a vzbuzuje u žáků zájem a pozornost. Působení psa rovněž dokáže zvýšit sebevědomí žáků, 

ochotu riskovat a zahajovat kontakt s druhými lidmi. 

 

 

MUZIKOTERAPIE 
Pojem muzikoterapie je do češtiny překládán jako hudební terapie či hudební léčba. Hudba se svými základními 

prvky (rytmus, melodie, harmonie, tempo) se zde tedy stává prostředkem k dosažení terapeutických cílů. V 

našem případě pak zejména také cílů výchovně – vzdělávacích. 

Muzikoterapie jako taková má svou metodiku, postupy, techniky, metody, formy a prostředky. V naší škole 

realizujeme muzikoterapeutické postupy a techniky především formou samostatné skupinové 

muzikoterapeutické lekce, která probíhá 

V rámci hudební výchovy jednou týdně. Muzikoterapeutická setkání jsou realizována s žáky v rámci 

jednotlivých tříd nebo spojením dvou tříd dohromady. Některé muzikoterapeutické postupy a techniky jsou 

uplatňovány i v rámci jiných hudebních, hudebně – pohybových a hudebně – výtvarných aktivit, v rámci 

předmětů Hudební výchova, Výtvarná výchova a Tělesná výchova. 

Muzikoterapie se člení na aktivní muzikoterapii a receptivní muzikoterapii, přičemž v praxi jsou obě velmi úzce 

propojené. Ze složek aktivní muzikoterapie uplatňujeme zejména složku vokální (zpěv), instrumentální (hra 

na tělo, hra s nástroji Orffova instrumentáře, hra na vlastnoručněvyráběné hudební nástroje, elektronické 

klávesy, fujary, flétny, etnické bubny, dešťovou hůl) a pohybovou (spojení hudby s pohybem). Co se týče 

receptivní muzikoterapie, uplatňujeme zejména poslech reprodukované hudby. Při volbě metodiky, postupů a 

technik muzikoterapie vycházíme z české muzikoterapeutické metodiky Hudba těla. Tato metodika je 

rozpracována do tří fází. 

1. koordinace – pro tuto fázi jsou charakteristická strukturovaná a systematicky řízená muzikoterapeutická 

setkání. Terapeut – učitel zde stimuluje a koordinuje veškeré dění. Cílem je stimulace a podpora rozvoje 

smyslového vnímání a psychomotorické koordinace. 

2. komunikace - hlavní roli zde sehrává vzájemná spolupráce, pro kterou vytváří terapeut – učitel podmínky. 

Cílem je podpořit rozvoj mentálních funkcí a stimulovat emoční prožívání. 

3. kreativita - terapeut – učitel v jejím průběhu umožňuje žákům sjednotit si poznatky, dovednosti, zkušenosti a 

seberealizovat se. Cílem je podpořit rozvoj sociálních kompetencí. 

Základní metody muzikoterapie: 

Improvizace - žák tvoří hudbu zpěvem nebo hrou na tělo či hudební nástroj 

Interpretace – žák hudbu (hudební skladbu, píseň…) reprodukuje, interpretuje 

Kompozice – žák vytváří text, píseň, komponuje instrumentální skladbu 

Receptivní techniky – např. hudební relaxace, stimulační poslech, poslech spojený s akcí 

Z uvedených metod využíváme při muzikoterapii s žáky především interpretaci, improvizaci a receptivní 

techniky. 

Prostřednictvím muzikoterapie, jejích metod, postupů, konkrétních technik, forem a prostředků, je u žáků 

podporován rozvoj vnímání, pozornosti, paměti, řeči, myšlení, orientace na vlastním těle a prostorové orientace, 

rozvoj motoriky a motorické koordinace, senzomotorické a psychomotorické koordinace, představivosti a 
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kreativity, sociálního učení a soužití, je stimulováno emoční prožívání, rozvoj rytmického a tonálního cítění, 

osvojování nových vědomostí a dovedností. Pro žáky je hudba velmi důležitá, muzikoterapeutická setkání 

přijímají radostně a do některých aktivit se spontánně a se zájmem zapojují i žáci, kteří jinak upřednostňují 

spíše individuální činnosti. 

 

 

VERONICA SHERBORNE 
Tato metoda vychází z přirozeného kontaktu rodiče se svými dětmi. U zdravých dětí je na aktivitu rodiče 

vstřícná odpověď – pokud se rodič dítěti nevěnuje, ono samo si pozornost a jeho aktivitu vyžádá. U dítěte s 

postižením je to jiné – rodič má mnohdy strach se dítěte dotýkat a dělat s ním „hlouposti“, dítě rodiče 

nepovzbuzuje v jeho aktivitách, neusměje se, staví se na odpor. Je důležité naučit rodiče „cvičit“ i s postiženými 

dětmi. 

Veronica Sherborne vytvořila systém aktivit, které stimulují vývoj dítěte nejen po stránce pohybové, ale také 

emocionální, smyslové a rozumové. 

Cvičení má rovněž terapeutický význam, protože pomáhá rozvíjet uvědomování si vlastního těla, sebevědomí a 

rozvíjí kontakty sociální. Tuto metodu lze využít jako společné cvičení rodičů s dětmi, cvičení žáků a pedagogů 

v rámci výuky, cvičení mladších a starších žáků v rámci jednoho zařízení, ale i více institucí. 

V naší škole zařazujeme cvičení Veronica Sherborne v hodinách tělesné výchovy a zdravotně pohybové 

výchovy. 

 

Cvičení probíhá ve dvojici, v malé i velké skupině a má následující strukturu: 

- zahájení a přivítání všech žáků i pedagogů – slovní pozdrav, gesto, pokynutí rukama, přivítání písničkou, 

uvědomění si jména, vlastní osoby, 

přivítání dotykem ve dvojici a skupině 

- uvědomování si vlastního těla - dotýkáním, pomocí písničky např. „Človíček“, „ Kdepak mám kolínko“…, 

pohyby těla na místě – houpání s písničkou např.„Slunce za hory“ 

- poznávání prostoru kolem sebe 

- cviky „s někým“ – cvičení ve dvojicích, trojicích - např. cvičení s dekou – různé variace, houpání v 

polohovacích válcích, houpacích sítích, využití „krauleru“, balančních ploch apod. 

- cvičení „spolu“ – např. prolézání látkovým či živým tunelem , houpání na zádech, motání do deky 

- jednotlivé skupiny cviků jsou prokládány krátkou relaxací 

- psychomotorická cvičení s barevným padákem 

- závěrečná relaxace – s hudbou, použití šátků, peříček, dešťových holí, tibetské mísy apod. 

- závěrečné rozloučení ve dvojici a s celou skupinou 

 

 

MÍČKOVÁNÍ 
Míčkování je reflexní metoda, při které dochází k pozitivnímu ovlivňování činnosti vnitřních orgánů, poklesu 

napětí příčně pruhovaných i hladkých 

svalů, jde o metodu, jejíž součástí jsou i různá cvičení zaměřená na celkové uvolnění organismu, harmonizaci 

dechu a zklidnění. 

Míčkování je vhodné pro žáky se zdravotním oslabením, alergiky, astmatiky a žáky s oslabenou imunitou, 

používáme ho u žáků s lehkým, středním i těžkým mentálním postižením a smyslovými vadami. 

 

Míčkování je účinné při léčbě onemocnění dýchacích cest (např. Astma Bronchiale, zánětlivá onemocnění plic, 

průdušek, hrtanu, hlasivek, obličejových dutin, pylové alergie,…), využívá se u žáků s vadným držením těla, při 

léčbě poúrazových stavů, u DMO pro zlepšování spasticity, používá se při obrnách periferních nervů 

Cílem metody míčkování je zmírnění akutních dechových potíží, navození pocitu pohody a bezpečí, zmírnění 

psychického napětí. Žáci si prostřednictvím této metody uvědomují jednotlivé části svého těla. S jedním žákem 

pracuje jeden učitel. K míčkování slouží molitanové míčky velikosti tenisového míčku, techniku provádíme za 

doprovodu pomalé a klidné relaxační hudby. 

Při míčkování používáme dvě metody pohybu míčku: 

- koulení – odvalování míčku prsty, dlaní a zápěstím 
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- vytírání – posouvání míčku drženého v prstech tak, aby se nemohl otáčet. 

Hlavní zásady míčkování: 

- míček vedeme vždy pod mírným tlakem tak, aby se pod ním vytvářela kožní řasa 

- míčkem pohybujeme pomalu a plynule, nesmíme spěchat 

- každý tah opakujeme třikrát. 

 

Míčkování zahrnuje dvacet prvků v šesti oblastech těla: 

- temeno hlavy, ucho, obličej 

- šíje 

- hrudník 

- oblast ruky, paže a ramene 

- dolní končetiny a chodidla 

- záda. 

Pravidelné a systematické provádění této metody zlepšuje socializaci u žáků, pomáhá lépe vnímat své tělo, žáci 

se lépe soustředí, tato technika také 

prodlužuje záměrnou pozornost. 

 

4.  PODMÍNKY A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ 

4.1 Věcné podmínky 

 

Prostředí mateřské školy je přizpůsobeno dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Prostory ve třídě naší 

mateřské školy vyhovují individuální práci. Při práci využíváme didaktických  pomůcek. Pomůcky pro speciální 

péči jsou vybírány tak, aby odpovídaly potřebám dětí.    Sortiment kompenzačních  a stimulačních pomůcek bude 

pravidelně doplňován. 

 

Všechny vnitřní i vnější prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy. 

 

Prostřednictvím různých aktivit směřujeme k plnohodnotnému rozvoji žáků a jejich maximální integraci do 

společnosti podle jejich fyzických a mentálních schopností. 

 

Škola poskytuje vzdělávání podle školního vzdělávacího programu pro předškolní  vzdělávání vycházejícího 

z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Výuka probíhá individuální formou 

s individuálním přístupem speciálního pedagoga a asistenta pedagoga. 

Každému dítěti je vypracováván  individuální vzdělávací plán, se kterým jsou seznamováni rodiče a jednotlivá 

odborná pracoviště. 

Děti absolvují speciálně pedagogické vyšetření a psychologické vyšetření, která jsou  podkladem pro vřazení a 

vypracování individuálních plánů.  

Snažíme se vytvořit každému dítěti optimální podmínky k rozvoji jeho osobnosti, k učení i ke komunikaci a 

pomoci mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti. 

 

 

 4.2 Psychosociální podmínky 

 

Při veškerých činnostech se snažíme dětem vytvářet pohodové prostředí, zajišťujeme pocit spokojenosti, 

bezpečí a jistoty, vřelý vztah a zároveň respektujeme individuální vývoj dítěte a jeho potřeby. 
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Nově příchozím dětem umožňujeme postupnou adaptaci na prostředí v mateřské škole. 

4.3 Organizace  

 

Režim mateřské školy je v souladu s denním režimem celé školy a školní družiny. 

Denní řád umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální či aktuálně změněné potřeby.  

Správný režim dne pomáhá zamezit přetěžování dětí, pomocí střídání činností se děti aktivizují. Pedagogové se 

zaměřují na soustavnou individuální péči.  

Všechny aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě, aby se zapojovaly do 

všech činností a aby pracovaly svým tempem.  

 

Ve třídě pracuje jedna učitelka a jedna asistentka.  

Nástup dětí do mateřské školy je od 7:30 hod. do 8:00 hod.   

Rodiče jsou povinni dovést dítě do třídy a osobně ho předat učitelce nebo asistentce pedagoga.   

7.30 – 8.00                příchod dětí do MŠ, volné hry  

8.00 – 8.45                ranní kruh, individuální práce s dětmi  

8.45 – 9.15                 volné hry, ranní cvičení ( individuální ) 

9.15 – 9.45                 přesnídávka   

9.45 -  11.15               řízené činnosti, individuální práce, řízené činnosti ( pobyt venku)  

11.15 – 12.00             příprava na oběd, oběd   

12.00 – 12.15             odchod domů, příprava na spánek  

12.15 – 13.15             spánek, odpočinek  

13.15 – 13.45             odpolední svačina  

13.45 – 15.00             individuální činnosti, volné hry, odchod domů  

Hra- volná hra a řízené činnosti se prolínají celým dnem, ve vyváženém poměru s přihlédnutím k individuálním 

zvláštnostem. Didakticky cílené činnosti probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či 

kolektivní práce. Učitelky vycházejí z potřeb a zájmů dětí, při vzájemném propojení jednotlivých vzdělávacích 

oblastí.  

Pohybové aktivity- pohybové aktivity probíhají v průběhu celého dne -denně zdravotně zaměřené cvičení 

(vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová a relaxační), pohybové hry -průběžně pohybové chvilky a 

hudebně pohybové činnosti -1x týdně didakticky cílené pohybové činnosti -denně dostatečné zařazování 

pohybu při spontánních hrách a pobytu venku Pobyt venku- minimálně 2 hodiny denně (dle počasí), dopoledne, 

odpoledne do odchodů dětí domů. V letních měsících se činnosti přesouvají co nejvíce ven. Pobyt venku se 

neuskutečňuje při mrazu pod -10 °C, při silném větru, dešti a inverzích. Využíváme i školní zahradu, která je 

plně oplocená, vhodná pro relaxaci, aktivity, hry i vzdělávání. Poskytuje dětem rozmanitý terén, pískoviště. Též 

chodíme na vycházky v okolí školy. Pískoviště je zajištěno  plachtou, která zamezuje přístupu zvířat a 

náhodnému znečištění. Výměna písku v pískovišti 1x za 2 roky.  
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Odpočinek - v době poledního klidu, děti odpočívají na lehátkách se svou oblíbenou hračkou. Paní  učitelka čte 

dětem pohádky a dětské příběhy.   

Stravování - v Mš je pouze oběd v jídelně školy. Svačinky si děti nosí z domu v hygienicky opatřených 

nádobách. Pokud je dítě přítomno v době stravy, vždy se stravuje ve škole.  

4.4 Životospráva 

Dopolední přesnídávka 9.15 – 9.45 hod.,  

oběd 11:15 – 12.00 hod.,  

odpolední svačinka 13.15 – 13.45 hod.  

Děti plně imobilní - inkontinentní jsou přebalovány. Papírové pleny dodávají rodiče. Ostatní děti jsou dle 

možností vysazovány na nočník nebo WC . 

K dispozici je sprcha. 

V průběhu celého dne je všem dětem zajišťován pitný režim. Některé děti si nosí pití z domu (převážně děti 

s poruchou autistického spektra). Pití je  během dne lehce dostupné. Ostatním dětem vaří učitelky po dohodě 

s rodiči čaj, na který  rodiče přispívají  dohodnutou finanční částkou. 

Škola zajišťuje stravování 1x denně – oběd.   

S ohledem za specifika a zdravotní hledisko a po dohodě  rodičů s vedením školy  nosí všechny děti svačinu, 

v odůvodněných případech po schválení ředitelkou i   oběd z domu. Vlastní upravenou stravu jim podávají 

učitelky. 

Oběd poskytuje školní kuchyně, děti chodí obědvat do školní jídelny.V době oběda se snaží děti  samostatně 

nachystat jídlo na tácek, samostatně jíst a uklidit. TU i asistenti v případě poskytnou pomoc dětem a snaží se je 

motivovat ke zdravé stravě. V době přesnídávky a svačiny se taktéž snaží o sebeobslužnost, TU i asistenti 

dozorují a popřípadě pomáhají nebo dokrmují( záleží na zdravotním stavu dítěte). Po obědě si děti, které jsou 

samostatnější, čistí zuby. Vedeme tím děti pečovat o svůj vlastní chrup.  

Otužování- pravidelné větrání tříd, vytápění tříd, regulace teploty, dostatečný pobyt venku, v létě sprchování 

dětí.  

4.5 Řízení mateřské školy 

 

Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny. Pedagogický sbor pracuje jako tým. 

Spolupracujeme s odborníky:  pediatry, psychology,  logopedy, fyzioterapeuty, dětskými zdravotními sestrami, 

sociálními pracovnicemi. 

 

4.6 Personální zajištění 

 

V mateřské škole pracují pedagogové s předepsanou kvalifikací. Jde o odborně a pedagogicky způsobilé 

učitelky.  

Pedagogové pracují na základě jasně vymezených a společně vytvořených pravidlech. 

Služby pedagogů jsou organizovány tak, aby byla vždy a při všech činnostech zajištěna optimální pedagogická 

péče. 

Pedagogové jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem, v souladu se společenskými pravidly a 

pedagogickými metodickými zásadami výchovy a vzdělávání a vždy dodržují profesionální mlčenlivost. 
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Učitelky se účastní seminářů, školení dle svého zaměření, sebevzdělávají se ve studiu speciální pedagogiky. 

Spolupracují se speciálním pedagogickým centrem a odborníky v mnoha oblastech tak, aby zajistili tu nejlepší 

péči svěřených dětí. 

 

4.7 Spoluúčast rodičů a jiných subjektů na předškolním vzdělávání 

 

Spoluúčast rodičů na výchově dětí probíhá především přímo v mateřské škole, kam denně rodiče přivádějí svoje 

děti. Rodiče mají možnost být přítomni ve třídě a účastnit se tak vzdělávacího procesu, především v době 

adaptace dítěte na nové prostředí, ale i kdykoli v průběhu školního roku. 

Naše spoluúčast spočívá v konzultacích s rodiči a spolupráci při společných akcích. 

Rodičům nabízíme osobní konzultace, telefonicky, v rámci internetových stránek. 

Práci s dětmi prezentujeme přímo ve třídě, i na Dni otevřených dveří a školní akademii. 

 

Při vzdělávacím a výchovném procesu spolupracujeme s SPC a to především v: 

• Poradenství v oblasti poskytování sociálních služeb 

• Poradenství speciálně pedagogické a psychologické 

• Speciálně pedagogická a psychologická diagnostika 

 

4.8 Organizace výchovy a vzdělávání 

 
Do mateřské školy dochází děti se zdravotním postižením a znevýhodněním. 

 

Prvořadým úkolem pedagogických pracovníků je vytvořit každému dítěti optimální podmínky k rozvoji jeho 

osobnosti, k učení i ke komunikaci a pomoci mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti. 

 

 Zabezpečujeme tyto zásadní podmínky: 

- osvojení specifických dovedností zaměřených na zvládnutí sebeobsluhy a základních hygienických návyků 

v úrovni odpovídající věku dítěte a stupni postižení 

- používání vhodných kompenzačních technik a pomůcek 

- dle potřeby zajištěna přítomnost asistenta pedagoga (podle míry a stupně postižení) či snížen počet dětí ve 

třídě 

 

Děti jsou přijímány na základě žádosti rodičů nebo jejich zákonných zástupců, s doporučením pediatra a 

speciálního poradenského centra. 

O přijetí rozhoduje ředitel. Dalším předpokladem je dosažení věku tří let, docházka je ukončena v šesti, 

popřípadě sedmi letech. 

Na počátku vypracujeme komplexní speciálně pedagogickou diagnostiku dítěte. Diagnostikuje se jemná a hrubá 

motorika, lateralita, sebeobsluha, vědomosti a verbální schopnosti, citová oblast a sociabilita 

 

5. VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A DĚTÍ 

NADANÝCH 

5.1 Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 

V naší MŠ se snažíme vytvořit optimální podmínky k rozvoji osobnosti pro všechny děti se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Naším cílem je tyto děti přivést k co největší samostatnosti, soběstačnosti, komunikace 

a socializace. V MŠ jsou nastaveny maximálně možné podmínky jak personální, materiální, tak vytváříme 

podnětné a vstřícné prostředí. 
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Individuálně přistupujeme s ohledem na vývojové a osobnostní specifika a potřeby těchto dětí. Vzdělávání 

těchto dětí je upraveno individuálním vzdělávacím plánem ve spolupráci s rodiči a s poradenským zařízením a v 

součinnosti s příslušnou vyhláškou.  

 

 

Novela školského zákona s platností od 1. září 2016 zavádí nový pojem PODPŮRNÁ OPATŘENÍ určená 

dětem, žákům a studentům se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), která definuje jako „nezbytné úpravy 

ve vzdělávání a školských službách odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním 

podmínkám žáků“. Jedná se o soubor opatření – organizačních, personálních, vzdělávacích, která školy 

poskytují těm žákům, kteří tato opatření ze zákonem rámcově vymezených důvodů potřebují. 

V naší MŠ se uplatňuje 2.- 5. stupeň podpůrného opatření, který je doplněn individuálním vzdělávacím plánem. 

Tato podpůrná opatření jsou na základě doporučení ŠPZ ( SPC). 

 

Novela školského zákona, zákon č. 178/2016 Sb. zavádí s účinností od 1.9.2017 dětem, které dosáhnou pěti let 

do měsíce září, nastoupit v následujícím školním roce k povinnému předškolnímu vzdělávání, od září 2018 dětí 

starších tří let. 

5.2 Podmínky pro vzdělávání dětí nadaných 

 

Na základě doporučení ŠPZ a následného přijetí dětí nadaných do naší MŠ, se budeme snažit přizpůsobit a 

nastavit maximálně možné podmínky a prostředky pro jejich vzdělávání. 

 
6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH (USPOŘÁDÁNÍ UČIVA) 

Vzdělávací obsah je zpracován ve čtyřech integrovaných blocích, které nastiňují cíle, záměry a stručnou 

charakteristiku vzdělávací nabídky. Jejich rozpracování bude předmětem TVP (třídního vzdělávacího 

programu). Třídní vzdělávací programy jednotlivých tříd vymezují specifika těchto tříd, podmínky, které 

vstupují do výchovně vzdělávací činnosti, určují pravidla soužití jednotlivých skupin dětí, naznačují vzájemné 

spolupůsobení učitelek jednotlivých tříd, volby metod a postupů evaluačního procesu a další potřebná specifika 

pro jednotlivé třídy. Využíváme různé metody a formy práce. Pro naše děti jsou nejdůležitější práce v malých 

skupinách a individuální práce. Klademe důraz na metodu prožitku, na nápodobu, opakování a vlastní příklad. 

 

Integrované bloky jsou součástí ŠVP 

 

• PODZIM 

• ZIMA 

• JARO  

• LÉTO 

 

Oblasti vzdělávání jsou charakterizovány obecně, podrobnější rozpracování je obsaženo v jednotlivých 

třídních vzdělávacích programech, a to v podobě podtémat dětem blízkým. Každá třída má svá specifika a tedy i 

rozdílnou formu zpracování třídního kurikula. Představují charakteristiku dílčích vzdělávacích cílů, obsah 

činností, metody a prostředky, které jsou vhodně doplňovány dílčími stimulačními programy. 

 

6.1.PODZIM 

6.1.1Název: Moji noví kamarádi 

Záměr: děti získávají nové vědomosti a poznatky o skupině dětí, snaží se navazovat první 

sociální vztahy, učí se komunikovat s vrstevníky. 
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Cíl: osvojit si věku přiměřené praktické dovednosti. Seznámit se s pravidly chování ve vztahu 

k druhému. Poznávat sama sebe a rozvíjet pozitivní city ve vztahu k sobě. Rozvíjet schopnost 

žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se). Rozvíjet schopnosti 

přizpůsobit se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám. 

Očekávané výstupy: respektování potřeb jiného dítěte. Všímání si toho, co si druhý přeje či 

potřebuje (dělit se o hračky, počkat, vystřídat se). Zvládání základních pohybových 

dovednosti a prostorové orientace. Prožívání a projevování co cítí, snaha o ovládání svého 

afektivního chování. Naučit se přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, 

navazovat přátelství. Porozumění běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad 

druhých. Přizpůsobování se běžným proměnlivým okolnostem doma i v mateřské škole. 

 

 

6.1.2Název: Naše školka 

Záměr: děti se seznamují s prostory třídy, s prostory celé školky, s novými dospělými lidmi, 

kamarády ve třídě i ve školce. Snaha o odpoutání se od rodiče po určitou dobu. 

Cíl: rozvíjet pohybové schopnosti a zdokonalit dovednost v oblasti hrubé i jemné motoriky. 

Získat relativní citovou samostatnost. Rozvíjet kooperativní dovednosti. Poznávat a vytvářet 

pravidla společného soužití, porozumět základním projevům neverbální komunikace 

obvyklým v tomto prostředí. Seznámit se světem lidí, osvojit si poznatky o prostředí, v němž 

dítě žije. 

Očekávané výstupy: zvládání sebeobsluhy – stolování, oblékání, osobní hygiena. 

Odloučení se po určitou dobu od rodičů a blízkých, naučit se být aktivní i bez jejich podpory. 

Navazování kontaktů s dospělými, kterým jsou svěřeny do péče, překonávání studu, 

respektování. Začlenění do třídy a zařazení mezi své vrstevníky, respektování jejich 

rozdílných vlastností, schopností a dovedností. Naučit se bezpečně orientovat ve známém 

prostředí i v okolí tohoto prostředí (v budově mateřské školy, v blízkém okolí MŠ). 

 

 

6.1.3Název: Ovoce a zelenina 

Záměr: dítě je seznámeno s různými druhy ovoce, jejich chutí a vůní, na základě čehož je 

dokáže odlišit. Seznámení se s barvami, překonání vlastní „nejistoty“ při ochutnávání. 

Ukázat, jakým způsobem je možné ovoce dále zpracovávat. 

Cíl: osvojit si poznatky a dovednosti důležité k podpoře zdraví, osobní pohody. Vytvářet 

zdravé životní návyky a postoje jako základ zdravého životního stylu. Rozvíjet a kultivovat 

smyslové vnímání. Posilovat zvídavost, zájem a objevování. Posilovat prosociální chování. 

Vytvářet elementární povědomí o širším přírodním prostředí. 

Očekávané výstupy: zvládání jemné motoriky. Sladění pohybu s rytmem. 

Naučit se rozlišovat, co podporuje zdraví a co mu škodí. Vědomé využívání všech smyslů. 

Naučit se těšit se z hezkých a příjemných zážitků, spolupracovat s ostatními. 

Vyjadřování se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností. 

 

6.1.4Název: Podzim na zahradě a na poli 

Záměr: děti se učí poznat a pojmenovat různé druhy zeleniny 

Cíl: zdokonalovat dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky. Posilovat tvořivost. 

Rozvíjet pozitivní city ve vztahu k sobě (sebedůvěra). Seznámit děti s různými druhy a tvary 

zeleniny a ochutnat neznámý druh zeleniny. Rozvíjet dramatické dovednosti dítěte. 

Očekávané výstupy: zvládání základních pohybových dovedností. Naučit se třídit zeleninu do 

kategorií. Prožívání radosti ze zvládnutého. Osvojení si elementárních poznatků o okolním 

prostředí – zahrada, pole. Naučit se vyjadřovat prostřednictvím hudebních a dramatických 

činností. 

 

6.1.5Název: Barvy podzimu 

Záměr: seznamovat děti s okolním prostředím, se změnami v přírodě, všímat si, co přináší 
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změna ročního období (znaky podzimu, ptáci odlétají, barevné listí, počasí, oblečení) 

Cíl: rozvíjet pohybové schopnosti a zdokonalovat dovednosti v oblasti hrubé i jemné 

motoriky. Osvojit si věku přiměřené praktické dovednosti. Rozvíjet řečové schopnosti a 

jazykové dovednosti receptivní i expresivní. Rozvíjet tvořivost (tvořivé myšlení, řešení 

problémů, tvořivé sebevyjádření). Posilovat přirozené poznávací city (zvídavost, zájem, 

radost z objevování). Posilovat prosociální chování k ostatním lidem. Rozvíjet schopnost žít 

ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se). Vytvářet elementární 

povědomí o širším přírodním prostředí, o jeho rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách. 

Očekávané výstupy: zvládání základních pohybových dovedností. Zvládání sebeobsluhy, 

s péčí o osobní věci. Zvládání jemné motoriky. Porozumění slyšenému, dorozumění se 

pomocí slov, gest. Zapamatování si krátkých textů. Naučit se zaměřovat se na to, co je 

z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné znaky, vlastnosti předmětů, společné 

znaky, podobu a rozdíl, charakteristické rysy předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi 

nimi). Naučit se orientovat se v elementárním počtu (1 -5). Osvojení si elementárních 

poznatků o okolním prostředí. 

 

6.1.6Název: Draci letí 

Záměr: zlepšovat tělesnou zdatnost dítěte, podporovat rozvoj pohybových a manipulačních 

dovedností 

Cíl: rozvíjet fyzickou i psychickou zdatnost. Osvojit si věku přiměřené praktické dovednosti. 

Rozvíjet řečové schopnosti, vytváření pojmů. Chápat základní prostorové pojmy. Rozvíjet 

poznatky, schopnosti a dovednosti umožňující pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit. 

Rozvíjet schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně. Osvojit si elementární 

poznatky pro navazování vztahů k jinému dítěti, druhým dětem. Seznamování se s místem a 

prostředím, ve kterém dítě žije a vytváření pozitivního vztahu k němu. 

Očekávané výstupy: zvládání prostorové orientace a běžných způsobů pohybu v různém 

prostředí. Ovládání dechového a mimického svalstva. Zvládání koordinace oka a ruka, 

zacházení s grafickým a výtvarným materiálem, jednoduchými hudebními nástroji. Chápání 

elementárních matematických souvislostí (porovnávat, uspořádávat a třídit soubory podle 

určitého pravidla). Chápání prostorových pojmů. Prožívání radosti ze zvládnutého a 

poznaného. Uvědomování si svých práv ve vztahu k druhým a přiznávání stejných práv 

druhým. Porozumění běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých. 

Naučit se orientovat se bezpečně v okolí MŠ, chovat se přirozeně a bezpečně doma i na 

veřejnosti. 

 

6.2. ZIMA 

6.2.1Název: Přišel k nám Mikuláš 

Záměr: děti se učí zvládat a prožívat výjimečné situace s příchodem nadpřirozených bytostí, 

ochrana slabších spolužáků, nacházení útěchy u dospělého, naučit se porozumět základním 

projevům emocí 

Cíl: osvojit si poznatky a dovednosti důležité k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody a 

pohody prostředí. Rozvíjet komunikativní dovednosti (verbálních i neverbálních). Posilovat 

prosociální chování ve vztahu k ostatním lidem. Rozvíjet schopnost sebeovládání. Být si 

vědom své ceny, povzbuzovat sebevědomí, sebedůvěru dítěte. Seznamovat se se světem lidí, 

kultury a umění. Poznávat cizí kultury. 

Očekávané výstupy: rozlišování, co zdraví prospívá a co mu škodí, naučit se chovat se tak, 

aby v situacích pro dítě běžných a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu 

svou ani druhých. Naučit se vést rozhovor, odpovědět na otázku. Uvědomování si příjemných 

a nepříjemných citových prožitků (láska, soucítění, radost, spokojenost, strach, smutek, 

odmítání). Naučit se chovat se citlivě, poskytnout útěchu, pomoci. Vnímání uměleckých a 

kulturních podnětů, pozorné poslouchání a sledování představení a hodnocení svých zážitků. 

Vyjadřování svých představ pomocí různých výtvarných dovedností a technik. Vnímání, že 
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svět je rozmanitý, pozoruhodný a nekonečně pestrý. 

 

6.2.2Název: Slavíme Vánoce 

Záměr: děti získávají představu o historickém původu vánočních svátků, pranostikách, 

symbolech a zvycích (adventní čas, Tři králové). 

Cíl: zdokonalovat dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky. Rozvíjet a užívat všechny 

smysly. Osvojit si další formy sdělení verbální, neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, 

dramatické). Rozvíjet schopnost citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat. 

Vytvářet prosociální postoje (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti). 

Vytvářet povědomí o mezilidských morálních hodnotách. Rozvíjet úctu k životu ve všech jeho 

formách. 

Očekávané výstupy: koordinování lokomoce a dalších poloh a pohybů těla, sladění pohybu 

s hudbou a rytmem. Vnímání a rozlišování pomocí všech smyslů. Zvládání jemné motoriky, 

koordinace oka a ruky. Naučit se zpaměti krátké texty, porozumění slyšenému. Těšení se 

z hezkých a příjemných zážitků, kulturních krás i setkávání se s uměním. Naučit se zachytit a 

vyjádřit své prožitky. Naučit se vnímat, co si druhý přeje a potřebuje, vycházet mu vstříc. 

Uvědomování si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, že se mohou chovat 

neočekávaně, proti pravidlům, a tím ohrožovat pohodu i bezpečí druhých. Naučit se mít 

povědomí o širším společenském i kulturním prostředí i jeho dění v rozsahu praktických 

zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte. 

 

6.2.3Název: Co to studí? 

Záměr: děti poznávají znaky zimy, všímají si rozdílů v počasí a změn ve svém okolí 

Cíl: posilovat fyzickou i psychickou zdatnost. Rozvíjet řečové schopnosti i jazykové a 

komunikativní dovednosti. Podporovat zájem o učení a zpřesňovat smyslové vnímání. Osvojit 

si elementární poznatky důležité pro navazování vztahů k druhým lidem. Poznávat pravidla 

společenského soužití. 

Očekávané výstupy: vnímání a rozlišování pomocí všech smyslů. Naučit se nová slova a 

aktivně je používat. Prožívání radosti ze zvládnutého. Záměrné pozorování a všímání si 

nového. Soustředění se na činnost. Navazování kontaktů s dospělými i s ostatními dětmi. 

Uplatňování návyků v základních formách společenského chování. 

 

6.2.4Název: Zimní sporty 

Záměr: děti se seznamují s možnostmi sportovního vyžití, vybírají zimní oblečení 

Cíl: rozvíjet pohybové schopnosti a dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky. Zpřesňovat 

smyslové vnímání. Podporovat kooperativní dovednosti. Osvojit si základní poznatky o 

prostředí, ve kterém dítě žije. Rozvíjet schopnost přizpůsobit se podmínkám vnějšího 

prostředí. 

Očekávané výstupy: koordinování lokomoce, sladění pohybu s rytmem. Postupování podle 

pokynů a instrukcí. Uvědomování si svých práv ve vztahu k druhému, přiznávání stejných 

práv druhým a respektovat je. Jednání na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem 

na druhé. Zvládání běžných situací, které se doma a v mateřské škole opakují. Naučit se 

chovat se přiměřeně a bezpečně. 

 

6.2.5Název: Moje tělo a zdraví 

Záměr: děti si uvědomují vlastní tělo, učí se správně pojmenovat jeho jednotlivé části, 

osvojují si poznatky a dovednosti důležité k podpoře zdraví. 

Cíl: osvojit si poznatky o těle a jeho zdraví. Poznávat sebe sama. Rozvíjet kooperativní 

dovednosti a návyky dítěte. Vytvářet aktivní postoj k životu. Osvojit si poznatky o 

spoluvytváření zdravého a bezpečného okolního prostředí. 

Očekávané výstupy: pojmenování částí těla, některých orgánů. Dorozumívání se slovy i 

gesty, improvizování. Navazování a udržování dětských přátelství. Vytváření si základních 

představ o pravidlech chování. Zvládání běžných činností, praktických situací a požadavků 
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kladené na dítě. 

 

6.2.6Název: Masopust 

Záměr: děti se seznamují s tradičním zimním svátkem 

Cíl: rozvíjet a užívat všechny smysly. Podporovat tvořivost. Vytvářet prosociální postoje. 

Seznamovat se světem lidí, kultury a umění. Rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních 

lidí (spolupracovat, spolupodílet se). 

Očekávané výstupy: zvládání jednoduchých pracovních úkonů. Naučit se vnímat, že je 

zajímavé poznávat nové věci. Spolupracování s ostatními. Osvojení si elementárních 

poznatků o lidových zvycích a tradicích. Prožívání a projevování radosti. Uplatňování návyků 

v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi. 

 

6.2.7Název: Povolání 

Záměr: děti se seznamují s jednotlivými profesemi dospělých, záměrně pozorují a 

napodobují. 

Cíl: osvojit si věku přiměřené praktické dovedností. Rozvíjet kooperativních dovednosti. 

Rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se). 

Seznamovat se s místem a prostředím, ve kterém dítě žije. Vytvářet si pozitivní vztah 

k prostředí, ve kterém žijeme. 

Očekávané výstupy: ovládání koordinace ruky a oka. Rozvíjení jemné motoriky (zacházet s 

předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem). 

Pojmenování většiny toho, čím je obklopeno. Spolupracování s ostatními, pochopení, že 

každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svou roli, podle které je třeba 

se chovat. Zvládání běžných činností a požadavků na dítě kladených i jednoduchých 

praktických situací. 

 

6.3 JARO 

6.3.1Název: Jarní vstávání 

Záměr: seznamovat dětí s charakteristickými znaky jara, pozorováním změn v přírodě, změn 

počasí ve spojení s výběrem oblečení; 

Cíl: rozvíjet fyzickou a psychickou zdatnost. Rozvíjet řečové schopnosti a jazykové 

dovednosti. Rozvíjet kooperativní dovednosti. Rozvíjet smyslové vnímání. Vytvářet povědomí 

o přírodním prostředí o jeho rozmanitosti a neustálých proměnách. 

Očekávané výstupy: zvládání základních pohybových dovedností a prostorové orientace. 

Poznávání a pojmenování většiny toho, čím je dítě obklopeno. Respektování potřeb druhých, 

naučit se dělit o pomůcky, rozdělit si úkol. Vyjadřování své představivosti a fantazie v 

tvořivých činnostech. Osvojení si elementární poznatků o okolním světě. 

 

6.3.2Název: Rostliny na jaře 

Záměr: dítě prožívá a uvědomuje si změny v přírodě – sníh taje, objevují se první rostliny. 

Cíl: osvojit si věku přiměřené praktické dovednosti. Rozvíjet schopnost sebeovládání. 

Rozvíjet kooperativní dovednosti. Rozvíjet estetický vkus. Vytvořit povědomí o vlastní 

sounáležitosti s živou přírodou. 

Očekávané výstupy: zvládání jednoduchých pracovních úkonů. Popisování skutečných situací 

či obrázků. Vyvíjení úsilí. Naučit se spolupracovat s ostatními dětmi. Šetrné zacházení 

s pomůckami. Naučit se vnímat a všímat si změn v okolí. 

 

6.3.3Název: Putování se zvířátky ze statku 

Záměr: seznámení dětí se zvířaty žijícími na statku a s jejich mláďaty, jejich užitkem pro 

člověka. 

Cíl: rozvíjet a zdokonalovat dovednosti, koordinaci a rozsah pohybu. Rozvíjet tvořivé myšlení, 

řešení problému. Rozvoj kooperativních dovedností. Aktivně se přizpůsobovat prostředí. 
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Vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se živou přírodou. 

Očekávané výstupy: koordinování lokomoce a dalších pohybů a poloh těla. Naučit se vnímat, 

že je zajímavé dozvídat se nové věci. Spolupracování s ostatními dětmi. Naučit se chovat a 

jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé. Uvědomování si 

nebezpečí. 

 

 

6.3.4Název: Čas Velikonoc 

Záměr: seznámit děti s tradicemi Velikonoc a aktivně se podílet na jejich oslavách. Poznávat 

kulturu společnosti. Rozvíjet manuální dovednosti výrobou velikonočních dekorací. 

Cíl: zdokonalovat dovednosti v oblasti jemné motoriky. Rozvíjet a kultivovat mravní 

i estetické vnímání, cítění a prožívání. Posilovat kooperativní dovednosti, spolupráci 

s ostatními dětmi. Vnímat a přijímat základní společenské hodnoty. Seznámit, se s kulturou 

světa, ve kterém dítě vyrůstá, zapojit se do jejího rozvoje. 

Očekávané výstupy: zvládání koordinace oko-ruka, zacházení s výtvarným materiálem, 

manipulace. Vyjadřování se pomocí tvořivých činností, všímání si změn v okolí. Poznávání a 

pojmenovávání toho, čím je obklopeno. Naučit se spolupracovat s kamarády ve třídě i s 

dospělými. Naučit se mít povědomí o kultuře společnosti, dokázat o ní povídat. Podílení se 

na vytváření společné pohody, porozumění současným změnám v okolí. 

 

6.3.5Název: Moje rodina 

Záměr: uvedení dětí do společenství ostatních lidí a pravidel soužití s ostatními. Uvedení dětí 

do světa materiálních i duchovních hodnot. 

Cíl: rozvíjet a užívat všechny smysly, rozvíjet vnímání. Rozvíjet tvořivost. Podporovat 

schopnost vytvářet citové vztahy. Respektovat pravidla chování ve vztahu k druhým. Rozvíjet 

schopnost žít ve společnosti ostatních lidí. Rozvíjet poznatky, schopnosti a dovednosti 

umožňující pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit Podporovat prosociální chování. 

Vytvářet základní povědomí o kulturním prostředí. 

Očekávané výstupy: vnímání pomocí všech smyslů. Pojmenování většiny toho, čím je dítě 

obklopeno. Naučit se vést rozhovor, řešit problémy, úkoly a situace. Prožívání, projevování 

svých pocitů. Pochopení, že každý má ve společenství svou roli, podle které je třeba se 

chovat. Vyjednávání s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvení se na společném řešení. 

Respektování předem vyjasněných a pochopených pravidel. Přijímání vyjasněných a 

zdůvodněných povinností. Uvědomování si příjemných a nepříjemných citových prožitků. 

Rozlišování citových projevů v důvěrném a cizím prostředí. Uplatňování návyků v základních 

formách společenského chování. 
 

 

6.3.6Název: Naše země 

Záměr: vytvořit u dětí základní povědomí o okolním světě a dění, o vlivu člověka na životní 

prostředí, vytvoření odpovědného postoje dítěte k životnímu prostředí, vedení dětí 

k zdravým životním návykům a postojům, rozvoj vzdělávacích schopností a podpora dalšího 

poznávání a učení. 

Cíl: vytvářet zdravé životní návyky a postoje, jako základ zdravého životního stylu. Rozvíjet 

řečové schopnosti a jazykové dovednosti. Rozvíjet smyslové vnímání a paměť. Získat 

schopnost záměrně řídit svoje chování. Seznámit se s místem a prostředím ve kterém dítě 

žije. Rozvíjet úctu k životu ve všech jeho formách. Rozvíjet kooperativní schopnosti. Rozvíjet 

schopnost žít ve společenství ostatních lidí, vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se 

světem, s živou i neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí. 

Očekávané výstupy: rozlišování co prospívá zdraví a co mu škodí a podle toho se chovat. 

Pojmenování toho, čím je dítě obklopeno. Naučit se být citlivý ve vztahu k živým bytostem, 

přírodě i věcem. Spolupracování s ostatními. Utvoření si základních představ o pravidlech 

chování a společenských normách. Vnímání, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a 
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pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý. Rozlišování aktivit, které mohou zdraví 

okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat. Naučit se pomáhat pečovat o 

okolní životní prostředí, zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité. 

 

6.4 LÉTO 

6.4.1Název: Doprava 

Záměr: děti se učí poznat a pojmenovat dopravní prostředky, učí se pochopit souvislosti 

vztahů, kde se pohybují, poznává a chápe pravidla bezpečnosti na ulici 

Cíl: osvojit si poznatky a dovednosti důležité k podpoře zdraví a bezpečí. Rozvíjet řečové 

schopnosti. Rozvíjet, zpřesňovat a kultivovat smyslového vnímání. Přecházet od konkrétně 

názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému). Rozvíjet pamět a pozornost. 

Rozvíjet tvořivost (tvořivé myšlení, řešení problémů, tvořivé sebevyjádření). Rozvíjet 

schopnost sebeovládání. Rozvíjet kooperativní dovednost. Pochopit, že změny způsobené 

lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit. Osvojit si 

poznatky a dovednosti k podpoře zdraví a bezpečí. 

Očekávané výstupy: vědomé používání všech smyslů, záměrné pozorování, všímání si 

(nového, změněného, chybějícího). Řešení problémů, úkolů a situace, naučit se myslet 

kreativně, předkládat nápady; vyjádřit souhlas i nesouhlas, říci „NE“ v situacích, které to 

vyžadují. Spolupracování s ostatními; rozlišení, co prospívá zdraví a co mu škodí, naučit se 

chovat tak, aby v situacích pro dítě běžných a jemu známých neohrožovalo své zdraví a 

bezpečí. Rozlišování některých obrazných symbolů (piktogramy, orientační a dopravní 

značky, označení nebezpečí) a porozumění jejich významu a jejich komunikativní funkci. 

 

 

6.4.2Název: Louka a hmyz 

Záměr: děti poznávají a záměrně pozorují přírodní prostředí, seznamují se s biotopem louky, 

učí se chránit životní prostředí. 

Cíl: rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné 

motoriky. Vytvářet pozitivní vztah k intelektuálním činnostem a k učení, podpora zájmu a 

rozvoj zájmu o učení. Rozvíjet verbální i neverbální interaktivní a komunikativní dovednosti, 

schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, spolupracovat a spolupodílet se. Rozvoj úcty k 

životu ve všech jeho formách. 

Očekávané výstupy: koordinování lokomoce a dalších poloh a pohybů těla, sladění pohybu 

s rytmem a hudbou. Ovládání koordinace oko ruka, zvládání jemnou motoriku. Projevování 

zájmu o knížky, soustředěné poslouchání četby (hudbu, sledovat divadlo). Chápání číselných 

a matematických pojmů, elementárních matematických souvislostí a podle potřeby jejich 

používání. Naučit se přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem i s dospělým, 

chápat role ve společenství a chovat se podle nich. Pečování o okolní životní prostředí 

(chránit přírodu v okolí, živé tvory). 

 

 

6.4.3Název: Exotická zvířata 

Záměr: děti poznávají a pojmenují cizokrajná zvířata, získávají základní povědomí o 

odlišnostech přírody v různých částech světa. 

Cíl: rozvíjet a zdokonalovat dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky, koordinace pohybů. 

Rozvíjet smyslové vnímání, paměť a pozornost; posilovat zvídavost, radost z objevování. 

Seznámit se s pravidly chování ve vztahu k druhému; rozvíjet schopnost chovat se 

autenticky. Vytvářet elementární povědomí o širším přírodním prostředí a jeho rozmanitosti. 

Očekávané výstupy: koordinování lokomoce a dalších pohybů a poloh těla. Vědomé 

napodobování jednoduchých pohybů podle vzoru. Vnímání a rozlišování pomocí smyslů. 

Vnímání zajímavostí, dozvídání se nových věcí. Navazování kontaktů s dospělým (kterému je 

svěřeno do péče), překonávání studu, komunikování. Naučit se chovat a jednat na základě 
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vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé. Naučit se mít povědomí o širším 

přírodním prostředí. 

 

 

6.4.4Název: Léto a výlety 

Záměr: děti poznávají a pojmenují charakteristické znaky léta, pozorují změny v přírodě, 

počasí, oblečení; seznamují se s novými místy ve Vsetíně, učí se chovat 

bezpečně a ohleduplně v dopravních prostředcích, muzeu, v přírodě, rozvíjí komunikační 

dovednosti. 

Cíl: rozvíjet fyzickou a psychickou zdatnost. Rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti 

receptivních i produktivních. Vytvářet základ pro práci s informacemi. Rozvíjet tvořivosti. 

Osvojit si poznatky o těle a jeho zdraví. Vytvořit základ aktivního postoje ke světu, životu, 

pozitivního vztahu ke kultuře a umění, rozvíjet dovednosti tyto vztahy a postoje vyjadřovat a 

projevovat. 

Očekávané výstupy: zvládání základních pohybových dovedností a prostorové orientace, 

běžné způsoby pohybu v různém prostředí (překážky, míč, skupina dětí, voda, písek). 

Vyjadřování samostatných a smysluplných myšlenek, nápadů, pocitů. Poznávání a 

pojmenovávání většiny toho, čím je dítě obklopeno. Vyjadřování své představivosti a fantazie 

v tvořivých činnostech. 

 

 

6.4.5 Název: Voda a koupání 

Záměr: podporovat u dětí duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost, také rozvoj 

komunikačních schopností, poznávacích procesů a funkcí. Vnímat rozmanitosti přírody a 

vytvářet pozitivní vztah k ní, seznámení s její základní složkou – vodou. 

Cíl: rozvíjet koordinaci ruka x oko, ovládat pohybový aparát a tělesné funkce. Vytvářet 

pozitivní vztah k intelektuálním činnostem a učení. Posílit početní dovednosti, 

matematickém představy. Rozvíjet smyslové vnímání, zrakovou diferenciaci. Posilovat 

prosociální chování ve vztahu k ostatním lidem. Osvojovat si základních poznatky o prostředí, 

v němž dítě žije. Vnímat přírodu, získat povědomí o přírodních zákonitostech. Rozvíjet vlastní 

sounáležitosti se světem. 

Očekávané výstupy: koordinování lokomoce a dalších poloh a pohybů těla, ovládání 

dechového svalstva. Přemýšlení, záměrné soustředění, prodlužování délky pozornosti. 

Zaměřování se na důležitost z poznávacího hlediska, nacházení společných znaků, rozdílů, 

souvislostí). Chápání základních matematických pojmů a souvislostí. Respektování potřeby 

jiného dítěte, dělení se s ním o věci i o úkol. Dodržování pravidel her a jiných činností. 

Uvědomování si nebezpečí, které hrozí při pohybu u vody (ve vodě) a mít povědomí o tom, 

jak se zde správně chovat. Chápání svého vlivu na životní prostředí. 
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7. DOPLŇKOVÉ AKCE A NABÍDKA ŠKOLY 

• pravidelné návštěvy divadelních představení pro děti 

•  návštěvy muzeí, výstav a galerií, knihoven 

• návštěvy zoologické zahrady 

• tematické výlety po Vsetíně 

• oslavy narozenin a svátků dětí 

•  výroba drobných dárků k různým příležitostem 

• ozdravné pobyty v solné jeskyni 

• práce s výukovými programy na PC, tabletu, interaktivní tabuli 

• náhradní odpolední činnosti pro děti s nižší potřebou spánku: individuální práce s keramickou hlínou,    

           hudebně pohybové činnosti, sportovní hry, tvořivá dílna  

• aktivity v rámci udržitelnosti projektů: zdravotní tělesná výchova, logopedie, multisenzorická místnost, 

muzikoterapie, grafomotorika, solná jeskyně, rehabilitac 

 

 

 

8. EVALUACE A HODNOCENÍ MŠ 

Autoevaluace školy 

 

Mimo pravidelné autoevaluační činnosti proběhne jednou za tři roky celkové hodnocení školy formou SWOT 

analýzy. 

 

Vyučovací a školní klima 

Cíle Kritéria Nástroje Čas 

analýza klimatu školy na 

úrovni škola – rodiče 

 

 

analýza klimatu školy na 

úrovni učitel – učitel 

 

analýza klimatu školy na 

úrovni vedení - učitelé 

spokojenost rodičů s klimatem 

školy 

ochota ke spolupráci 

 

vstřícné a respektující chování 

učitelů k sobě navzájem 

 

vstřícné a respektující chování 

vedení školy k učitelům 

dotazník a jeho rozbor 

 

 

 

dotazník a jeho rozbor 

 

 

dotazník a jeho rozbor 

1 x za 3 roky 

 

 

 

1 x za 3 roky 

 

 

1 x za 3 roky 

 

 

Práce pedagogů  

Cíle Kritéria Nástroje Čas 

analýza metod 

používaných ve výuce 

 

 

 

pestrost a vhodnost používaných 

metod výuky vzhledem ke 

specifikům žáků a vyučovacího 

procesu 

 

rozbor hospitačních činností – 

provádí vedení školy 

 

 

 

průběžně v daném 

školním roce 
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analýza kvality práce 

jednotlivých učitelů 

 

analýza organizace 

školního roku 

 

 

 

spolupráce školy s rodiči 

 

 

spolupráce učitelů 

navzájem 

akce školy přínosné pro žáky, 

rodiče, školu 

 

účelné využití personálních a 

materiálně technických možností 

školy 

 

 

zvýšení zájmu rodičů o akce 

školy, jejich spolupráci se školou 

 

komunikace mezi učiteli 

rozbor hospitačních činností 

 

 

rozbor a hodnocení akcí 

pořádaných školou 

informační a nabídkové materiály 

pro rodiče 

 

skupinové diskuse 

dotazník a jeho rozbor 

 

skupinové diskuse 

dotazník a jeho rozbor 

průběžně v daném 

školním roce 

 

1 x ročně 

 

průběžně v daném 

školním roce 

 

průběžně ve školním 

roce 

 

průběžně ve školním 

roce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedení školy 

Cíle Kritéria Nástroje Čas 

analýza účinnosti řídicího 

systému 

 

analýza personální situace 

 

 

analýza profesního a 

odborného růstu pedagogů 

 

analýza spolupráce školy 

s okolím 

 

analýza systému 

odměňování 

 

spokojenost personálu a rodičů 

 

 

požadavky školy na kvalifikaci 

zaměstnanců na daný školní rok 

 

zvyšování odborné kvalifikace 

pedagogických pracovníků 

 

výsledky spolupráce s ostatními 

institucemi 

 

dosahované pracovní výsledky a 

výsledky práce nad rámec 

pracovních povinností 

dotazník a jeho rozbor 

 

 

rozbor požadavků vedení školy 

na daný školní rok 

 

hodnocení plánu DVPP 

 

 

hodnocení výsledků spolupráce 

 

 

rozbor hospitací, hodnocení 

podílu práce na akcích 

pořádaných školou apod. 

1 x za 3 roky 

 

 

1 x ročně pedagogická 

rada 

 

1 x ročně pedagogická 

rada 

 

1 x ročně pedagogická 

rada 

 

průběžně 

 

 

 

Výsledky vzdělávání 

Cíle Kritéria Nástroje Čas 

posouzení výsledků 

vzdělávacího procesu 

v oblasti vědomostí a 

dovedností dětí  

míra zvládnutí očekávaných 

výstupů v jednotlivých oblastech 

ŠVP a IVP  

 

Klasifikace, hodnotící zprávy 

třídních učitelů, konzultace 

pedagogů s terapeuty, pracovníky 

SPC a rodiči   

4x ročně -pedagogická 

rada 

 

během celého školního 

roku 

 

 

Materiální, technické, ekonomické a hygienické podmínky 

Cíle Kritéria Nástroje Čas 
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Ověření funkčnosti 

základního vybavení 

školy vybavení tříd 

pomůckami  

  

 

vybavení odborných 

učeben pomůckami  

 

vybavení školy výpočetní 

technikou  

  

 

Prověření ekonomických 

podmínek školy 

nakládání s rozpočtem 

(investice, příjmy)  

  

  

  

kvalitní a pestrá výuka  

  

  

kvalitní a pestrá výuka  

  

  

zajištění aktuálnosti 

  

  

  

  

  

 Efektivní provoz školy, 

naplnění jejího poslání 

  

  

  

konzultace s učiteli a vychovateli  

  

 

konzultace s učiteli a vychovateli  

  

 

konzultace s vedením školy a 

pedagogy  

  

 

  

  

rozbor zprávy o hospodaření  

  

  

  

  

průběžně během roku  

  

 

průběžně během roku 

 

 

průběžně během roku  

  

  

  

  

  

1x ročně pedagogická 

rada  
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