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1 . O BE C N Á C H A R A K T E R IS T IK A Š K O LY
Naše škola je pavilónová, ležící uprostřed malého sídliště na okraji Chomutova, v klidné čtvrti,
stranou hlavní komunikace, částečně ve vilové čtvrti. V blízkém okolí školy je zahrádkářská kolonie,
chovný rybník, louky a malý smíšený les. V dosahu 500 metrů je nová výstavba rodinných domků,
v lokalitě Filipových rybníků, kde je zhruba kolem šedesáti nových domků. V blízkosti školy je i
sportovně rekreační areál Domovinka, kde je prostor pro pohybové i rekreační aktivity ve všech
ročních obdobích. Je možné zde realizovat i sezónní činnosti – bobování atd.
V okruhu jednoho kilometru je i krásná lokalita Bezručova údolí, kde je naučná stezka, protéká
zde říčka a nechá se dojít až do rekreační oblasti I. Mlýna. To vše umožňuje sepětí s přírodou,
lokalitou, poznávání a nejen spontánní pohybové aktivity.
Pět zateplených panelových budov MŠ je zasazeno do prostorné zahrady, vybavené
interaktivním hřištěm pro děti, kterému říkáme BAJAJA, novými herními prvky umožňujícími
rozmanité pohybové aktivity pro děti z MŠ i ZŠS. Zahrada je vybavena novými mlhovišti s měkkým
bezpečným povrchem, která barevně zapadají do rázu školní zahrady. Ta je navíc vybavena chatkami
a pískovišti. V zahradě je velké množství listnatých i jehličnatých stromů a několik stromů ovocných.
Zahrada školy má nové oplocení, které uzavírá prostor pro celodenní pobyt dětí.
Okolo plotu školní zahrady jsou živé ploty a v zadní části zahrady jsou ovocné stromky, které
si děti vysadily samy. Děti si vysadily také nové jehličnany a několik listnáčů, o které se samy starají.
K areálu školy patří také sauna a bazén. Dvě budovy jsou vyhrazeny třídám mateřské školy (ať
už běžným či speciálním). Ve třetí budově jsou třídy základní školy speciální a školní družiny.
Pavilóny jsou propojeny prostornou spojovací chodbou, využívanou pro sportovní a společenské
aktivity. Ve všech přízemích, je možné využívat velkou terasu s venkovní dlažbou, kde je možné
pobývat v případě příznivého počasí v průběhu celého dne.
Další budova je administrativně správní, ve které je areál školní kuchyně a jídelny, počítačová
učebna, místnost pro smyslovou stimulaci, cvičná kuchyňka a dílna pro výtvarné práce, sloužící
mateřské i základní škole. Naše škola je od 1. ledna 2003 samostatným právním subjektem.
Škola umožňuje soužití zdravých a dětí a žáků s handicapem a podle toho je také vybavena
pomůckami, včetně kompenzačních a rehabilitačních. Kapacita školy je 115 dětí v mateřské škole,
třídy jsou naplňovány na 26 – 28 dětí, třída pro děti s mentálním postižením na 6 – 12. Každý rok
uděluje zřizovatel škole výjimku z počtu dětí.
Spolupracujeme s SPC v Žatci, s SPC Měcholupy – děti a žáci s mentálním handicapem a s
popuchami řeči, PC Démosthenes Ústí nad Labem – děti a žáci s mentálním handicapem, SPC Apla –
autistické děti, SPC Chomutov – děti s postižením sluchu, SPC Teplice – žáci s tělesným handicapem,
PPP v Chomutově, dětskou neuroložkou MUDr. Sušickou, dětským psychiatrem MUDr.Grimovou a
Vadlejchovou a dětskou psycholožkou PhDr.Štenclovou .
Důležitými partnery jsou pro nás především rodiče a na jejich spoluúčasti na vzdělávání
neustále pracujeme. Vytváříme Plány spolupráce s rodiči v jednotlivých třídách a tak se stává
spolupráce mnohem konkrétnější a zajímavější.
Dále spolupracujeme se základními školami: ZŠ v Kadaňské ulici, ZŠ Písečná, ZŠ Duhovka,
ZŠ praktická Klášterec nad Ohří, ZŠS Louny, se speciální školou Christian Felix Weiße z Annabergu
Buchholze, se Stacionářem Luňáček v Lounech a organizací SPMP ČR – Sdružení na pomoc
mentálně postiženým.
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2. PODM ÍN K Y PRO V ZDĚ LÁ VÁ N Í
2.1. Věcné podmínky
Zastavěná plocha pozemku je 998 m2, travnatá plocha je 4 213 m2, třídy mají plochu 62 m2 a herny
79 m2. Školní zahrada je vybavena interaktivními herními prvky, které umožňují zvládat určitou míru
nebezpečí a zlepšovat pohybové dovednosti dětí- Bajaja. Děti mají možnost využívat i prvky na
procvičování rovnováhy – vlnobití, pohyblivá lávka, lanová lávka s chůdami, trojhrazda, houpací
pružinové trojspřeží, houpací hnízdo a lezecký trenažér „Opičák“. Mají k dispozici dřevěný domek a
velkou tabuli na kreslení. Pískoviště jsou opatřena pásy z umělé hmoty a jsou dostatečně velká, aby
umožnila hry všech dětí z mateřské školy. Na školní zahradě jsou tři nová mlhoviště s gumovým
povrchem, která je možné využívat v teplém období od května do září. Chatky jsou vybaveny
tříkolkami, koloběžkami, odrážedly a dalšími hračkami, které je možné využívat při pobytu venku.
V areálu školní zahrady je i umývárna a WC. Zahradu jsme také doplnili novou dřevěnou učebnou
v přírodě, kde můžeme zkoumat, pozorovat a bádat. V rámci vytváření podmínek pro environmentální
výchovu jsme umístili na školní zahradě čmelíny a obnovili ptačí budky. Součástí venkovní plochy je
i bazén v uzavřeném atriu, sauna a volné prostory tohoto objektu zabírá keramická dílna s pecí na
vypalování keramiky.
Vzhledem k tomu, že máme kolem školy velkou zahradu, uvědomujeme si obrovský potenciál jejího
využití. Věříme, že školní zahrady mohou být skvělým pomocníkem všestranného rozvoje dětí. Jsme
přesvědčeni o tom, že učení venku přináší mnoho nových podnětů nejen pro naše smysly, ale i pro
naše myšlení a že to, co se děti naučí prostřednictvím zážitků venku, se v mozku ukládá
hlouběji a snadněji se posléze vybavuje.
Učení venku je názorné, třírozměrné, pestré. Jde o spojení se skutečným světem, které
přináší pocit smysluplnosti učení. Kontakt s přírodou také zlepšuje pozornost a soustředění, významně
přispívá k duševnímu zdraví a pohodě. Snižuje stres, úzkosti a deprese. Pobyt a pohyb venku snižuje
nadváhu a obezitu, zlepšuje fungování imunitního systému a snižuje počet nemocí. Děti si venku
rozvíjí nejen své znalosti, ale současně i emoční a sociální inteligenci. Snižují se důvody ke
vzniku agresivity a násilí.
V následujících letech se zaměříme na využití přírodního prostředí k větší názornosti a větší
pestrosti forem a metod výuky. Výuku ve venkovní učebně podpoříme pořízením pomůcek, díky
kterým budeme moci zařadit prvky zážitkové a dobrodružné pedagogiky. Plánujeme přeměnit jedno
z pískovišť na kutiště, díky kterému si děti zažijí experimentování s různým přírodním materiálem.
Vytvoříme bahniště pro hry s vodou a zkoumání jejích vlastností, vybudujeme zážitkový chodníček.
Vysadíme stromy, keře a květiny a pro čmeláky v našich čmelínech založíme květnatou louku.
Vysadíme vrbičkový tunel a schovávačku a vytvoříme prostor pro dětské aktivity za každého počasí.
Ke stávajícímu ohništi, které projde rekonstrukcí, postavíme tee-pee a po vzoru indiánů budeme
sněmovat s rodiči, bádat, observovat a experimentovat.

Třídy jsou vybaveny barevným nábytkem, který umožňuje dětem volný výběr hraček, které mají
na dohled i dosah. Nábytek je policový, umožňuje dítěti vidět, co kde je a co se nabízí. Jednotlivé třídy
a šatny jsou odlišeny barevně. V hernách jsou koutky pro tvořivou hru – kuchyňky, obchody,
kadeřnictví, všechny třídy jsou vybaveny kočárky, auty, námětovými auty a velkým množstvím
stavebnic. V hernách jsou také skříně na lůžkoviny a stohovatelná lehátka pro odpočívající děti.
Všechny děti mají antialergické polštáře a deky z dutého vlákna.
Všechny třídy jsou vybaveny čističkami vzduchu.
Ve všech třídách jsou k dispozici Lego dacta učebny s různými náměty. Děti mají k dispozici
interaktivní učebnu, snoezelen pro relaxaci a sportovní nářadí i náčiní ve spojovací chodbě, která
slouží zároveň jako tělocvična. Mohou využívat kola, tříkolky, koloběžky, autíčka na ruční ovládání,
mechanický chodník na nácvik chůze, chodítka pro tělesně postižené děti, rehabilitační míče, různé
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žíněnky a mají tak dostatek příležitostí pro všestranný rozvoj. Všechny třídy jsou vybaveny počítači
s připojením na internet a dětskými výukovými programy. Kromě toho je možnost pracovat
v počítačové učebně, v interaktivní učebně, která je přístupná ze spojovací chodby školy, kde je
umístěn také interaktivní stolek, který může využívat najednou i šest dětí. Učitelky mají k dispozici
kopírky, tiskárny fotoaparáty, kroužkovač a laminovací stroje. Do speciálního vybavení patří
termokopírka, která umožňuje kopírovat obrázky do plastické podoby, PC ovládaný očními pohyby a
Pichtův psací stroj pro nácvik šestibodu ( Braillovo písmo)
Dětský nábytek, stolky a židličky jsou v různých výškách, takže vyhovuje všem věkovým
skupinám a během roku ho lze přizpůsobovat výškovým potřebám dětí. Třídy jsou vybaveny novými
podlahovými krytinami. Každá třída má dostatek pomůcek a hraček pro hru, pro rozvíjení poznání,
experimentování, dostatek materiálu i prostor pro pracovní i výtvarnou výchovu. Množství pomůcek
odpovídá počtu dětí. Každoročně si dávají na konci školního roku učitelky požadavky pro obnovu
nebo doplnění materiálu, hraček, pomůcek.
Výzdoba tříd je plně v kompetenci třídních učitelek, které si vytvářejí interiéry podle svých
představ a v souladu s filozofií TVP. Často jsou využívány obrázky malířky Lenky Procházkové a
výkresy a malby dětí. Děti si také malují na okna, pomáhají zdobit vstupní prostory do svých pavilónů.
Výzdoba školy a společných prostor je dílem kolektivu učitelek ( malování na stěny a další výzdoba).
Výtvarné práce dětí se objevují nejvíce v šatnách, kde je mají možnost vidět rodiče.
Veškeré vybavení odpovídá bezpečnostním a antropometrickým požadavkům, pravidelně jsou
prováděny revize veškerého zařízení, včetně osvětlení.
Velký důraz je kladen na estetický vzhled všech prostor, včetně sociálních zařízení, která jsou
barevně odlišená a vedle běžných WC, jsou chlapcům k dispozici i dětské pisoáry.
Nadstandardním vybavením školy je:
 Vybavení školní zahrady
 Snoezelen, místnost pro smyslovou stimulaci, ale zároveň muzikoterapii a relaxaci
 Zařízení pro perličkovou koupel nohou v ZŠS
 Masážní lůžko
 Keramická dílna s vypalovací pecí
 Sauna s bazénem
 Kvalitní čističky vzduchu ve všech třídách
 Zvukotechnika v prostorách pro pohybové aktivity, která umožňuje pořádat společenské akce
 Výtah pro imobilní žáky
 Plazmová televize s DVD a videorekordérem v hale školy
 Připojení všech učeben k internetu
 5 interaktivních tabulí
 Interaktivní stolek
 Termokopírka
 Digitální fotoaparáty a kamera k dokumentování všech akcí
2.2
Životospráva
Cílem je:
 Promyšlená a vyvážená skladba jídelníčků s dostatkem ovoce a zeleniny a mléčných výrobků (
plnění spotřebního koše). Je dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů - škola má
k dispozici konvektomat a veškeré vybavení kuchyně. K dodržení hygienických norem slouží i
chladící vitrína na uchovávání salátů.
Děti mají každý den k dopolední přesnídávce ovoce, postupně se snažíme o zařazování většího
množství zeleninových jídel, obilovin a omezení slazených nápojů pro pitný režim. Do jídelníčku
zařazujeme luštěninová jídla, ryby, bezmasá jídla a v jídelníčku převažuje drůbeží maso. Často jsou
zařazovány obilné kaše a pohanka.
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Cílevědomý návyk pravidelně pít (od rána jsou všem dětem k dispozici nápoje – čaj, vitaminové
nápoje, džusy, ovocné šťávy)
Dodržování vhodného intervalu mezi podávanými jídly ( 2,5 – 3 hodiny).
Respektování přání dítěte, jaké množství jídla bude konzumovat. Dítě má možnost domluvit si
porci s kuchařkou.
Respektování zdravotního stavu dítěte a příprava dietního jídla v případě individuální nutnosti a
doporučení lékaře.
Respektování individuální potřeby aktivity, odpočinku, spánku atd. Po obědě se děti
s fyziologickou potřebou spánku převlékají do pyžama a odpočívají na lůžku, ostatní děti pouze
relaxují. Pokud dítě neusne, jsou mu nabízeny klidové aktivity. Děti mají možnost relaxovat i
během dne v relaxačních vacích.
Zajišťování denního pobytu venku 1,5 – 2 hodiny, převážně v přírodě nebo na školní zahradě,
případně na venkovních terasách v průběhu celého dne. Vzhledem k úpravám školní zahrady
budou moci děti využívat pobyt venku ve větší míře i odpoledne od jarních měsíců do pozdního
léta - čas po svačině do rozchodu dětí. Zohledňujeme pouze pro děti nevhodné klimatické
podmínky nebo nepříznivé ovzduší.
Zajišťování dostatku pohybu, respektování zvýšené potřeby pohybu u hyperaktivních dětí
(zajišťujeme každý den pobytem v prostorách pro pohybové aktivity, kde mají děti k dispozici
sportovní nářadí a náčiní a v přírodě ). Dětem jsou nabízeny jak řízené pohybové aktivity –
pohybové hry, motivovaná cvičení, tak i aktivity spontánní, s respektováním bezpečnostních
pravidel. Budeme nabízet nové TV aktivity (zpravidla pro předškoláky jako je lyžování, bruslení,
plavání apod..)
Nápodoba dospělého - učitelky samy se chovají v oblasti životosprávy tak, že jsou přirozeným
vzorem pro děti a pro jejich správné návyky ( postoj ke kouření, alkoholu, stravování učitelky,
sportovní zaměření učitelky- děti znají aktivity „svojí paní učitelky“).

2. 3 Psychosociální podmínky
Děti a dospělí si postupně ve třídách formulují pravidla soužití, která si graficky znázorní a mají je
stále na očích. Všichni (učitelé – děti – správní zaměstnanci - rodiče) se snaží o jejich dodržování.
Učitelka upozorňuje děti na pravidla a dbá na jejich dodržování a tím vytváří ve třídě prostředí pohody
a klidu.
Dítě je přijímáno ke vzdělávání po adaptaci, která se řídí jeho individuální schopností
přizpůsobit se podmínkám školy a kolektivu. Adaptaci dítě absolvuje s rodiči nebo prarodiči. Jsme typ
školy, který umožňuje rodičům po domluvě s učitelkou účast v mateřské škole a možnost zapojení
rodičů do práce školy. Pobytem rodičů v mateřské škole dochází k navázání vztahu mezi dětmi,
učitelkou a rodiči tak, aby se stalo prostředí mateřské školy pro dítě přijímajícím, respektujícím.
Zároveň dojde k navázání vztahu učitelky a rodičů tak, aby byly respektovány osobní potřeby,
případně odlišnosti.
Dítě, které je přijato k povinnému předškolnímu vzdělávání, nemusí absolvovat adaptaci, ale je
mu věnována individuální péče v takové míře, aby pro něj nebyl počáteční pobyt v mateřské škole
stresující.
Vzhledem k tomu, že jsou přijímány k předškolnímu vzdělávání i děti s různými handicapy a
přiznanými podpůrnými opatřeními, je ve škole samozřejmostí rovný přístup ke všem dětem a všechny
jsou vedeny k prosociálnímu chování. Toto chování je samozřejmostí i u veškerého personálu.
Děti mají možnost si svobodně volit z nabízených činností a zároveň nabídku ovlivňovat.
Učitelky znají dokonale svoji skupinu dětí - vedou o nich záznamy, portfolia atd. tak, aby měly
možnost sledovat výsledky dítěte, přizpůsobovat nabídku tak, aby byla pro děti optimální, byla jim
srozumitelná a vedla k prožitku dítěte.
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Velký důraz je kladen na komunikaci mezi dětmi a učitelkou a mezi dětmi navzájem, děti jsou
vedeny k tomu, aby sdělovaly svoje pocity a prožitky a k tomu musí být vytvořena atmosféra klidu,
pohody a důvěry.
2.4
Organizace
Děti jsou rozděleny ve třídách, zpravidla podle věku, ale jsou respektovány požadavky rodičů a
nebráníme se třídám věkově smíšeným. Zpravidla bývá jedna třída vyhrazena pro dětí 5-6 leté a děti
s odkladem povinné školní docházky. Jedna třída je zřízena pro děti s mentálním postižením, ale
zároveň pro děti s více vadami a tím i přiznanými podpůrnými opatřeními různého stupně. Do této
třídy jsou zařazovány děti s mentálním postižením, smyslovým postižením, autismem
a
kombinovanými vadami.
Uspořádání dne:
6:00 - 6:30 Otevření MŠ (všechny děti se scházejí v jedné třídě – třídy se střídají)
spontánní hry a činnosti dětí
pitný režim
6:30 – 7:55 Děti se rozcházejí do svých tříd, kde mohou uskutečňovat:
spontánní hry a činnosti
individuální a skupinové činnosti nabídnuté učitelkou
pitný režim
7:55 – 8:00 Uzavírání docházky
8:00 – 9:30 Dopolední blok řízených a spontánních činností vycházejících z TVP


možnost pokračovat v započatých spontánních a řízených činnostech, možnost využít
pobyt venku

I. varianta 9:30 – 11:25 Pobyt venku (menší děti, které obědvají v 11.30 hodin)
11:30 – 12:00 Oběd, hygiena
12:00 – 14:00 Polední odpočinek – relaxace


poslech pohádek



průběžné vstávání, po dohodě s rodiči

II. varianta 9:30 – 11:55 Pobyt venku (starší děti, které obědvají ve 12 hodin)
12:00 – 12:30 Oběd, hygiena
12:30 - 13:15 Polední odpočinek - relaxace


poslech pohádek



průběžné vstávání, po dohodě s rodiči

13:15 – 14:00 Dokončování činností započatých dopoledne
individuální a skupinové činnosti
klidové hry ve třídě
pobyt venku, bádání experimentování, relaxační činnosti, observace
14:15 – 15:30 Odpolední programový blok
průběžná odpolední svačina
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spontánní aktivity dětí
možnost dokončování aktivit započatých dopoledne
pobyt venku, bádání experimentování, relaxační činnosti, observace
16:15 Uzavření MŠ
Po zkušenostech z minulých let, kdy máme vysoké průměrné docházky v jednotlivých třídách, jsme
přistoupili k jinému systému služeb a ve třídách pracují dvě učitelky a ve třídě pro děti s mentálním
postižením a souběžným postižením více vadami pracuje pod supervizí učitelky další pracovnice –
asistentka pedagoga. V průběhu dopoledne jsou ve třídě vždy 2 učitelky, souběžné působení obou je
minimálně tři hodiny, aby byly vytvářeny optimální podmínky pro předškolní vzdělávání a zajištěna
dostatečná možnost nabídky činností pro děti a náležitý dohled. Je také větší možnost přizpůsobit den
individuálním potřebám dětí – střídání klidových činností s pohybovými aktivitami. Učitelky souběžně
působí při dopoledním bloku činností, pobytu venku a obědě. Vždy pracují souběžně při pohybových
aktivitách (plánované) a aktivitách mimo budovu školy.
Učitelky využívají všechny prostory, pro pohybové aktivity a spontánní činnosti využívají terasy,
tělocvičnu, školní zahradu.
Souběžné působení dvou učitelek také umožňuje střídání činností – frontální, skupinové, ale hlavně
individuální a jsou tak respektovány potřeby dětí a jejich osobní tempo.
2.5 Řízení mateřské školy
Všichni zaměstnanci znají svoje kompetence, mají předem vymezeny své povinnosti,
pravomoci a úkoly v náplních práce a v Organizačním řádu školy. Komunikační systém má jasná
pravidla, je realizován prostřednictvím pedagogických a provozních porad, e-mailové pošty a osvědčil
se informační systém: ředitelka - zástupkyně ředitelky – učitelky, vychovatelky, asistentky, plány
práce (blokové rozpracování), konkrétní měsíční plán akcí, každodenní setkávání pedagogických
pracovníků MŠ, ZŠS, vychovatelek, asistentek pedagoga.
Při rozhodování o důležitých věcech týkajících se chodu školy či plánování, spolupracuje celý
kolektiv. Každoroční analýza školního roku, na které se podílejí všechny učitelky prostřednictvím
zpracovaných kritérií, nám umožňuje pracovat s chybou a přijímat opatření pro k nápravě. Využíváme
zpětnou vazbu, v rámci evaluace se snažíme vyhodnocovat dosavadní výsledky a využít jich v dalším
plánování. Pedagogický sbor si na poradách předává zkušenosti, snažíme se o úzkou spolupráci.
Kontrolní a hospitační činnost slouží jako nástroj k zefektivnění pedagogické práce, učitelky jsou včas
a v dostatečné míře informovány o záležitostech školy.
Ředitelka dává učitelkám prostor k samostatnému rozhodování při realizaci vlastních nápadů. Zásadní
problémy jsou předkládány zástupkyním - pedagogickému sboru, jsou zohledňovány názory a návrhy
řešení pedagogického sboru. Jsou stanovena pravidla možnosti finančního ohodnocení učitelek, která
jsou obsažena ve vnitřním platovém předpisu. Učitelky mají stanovené termíny pro návrhy na zlepšení
prostředí, které dávají na konci školního roku před sestavením rozpočtu na následující kalendářní rok,
samy si vybírají z nabídky knih, hraček a pomůcek podle potřeby svojí třídy. Samy si plánují podle
svého TVP a rozpracovaných bloků akce, které před ukončením bloku dávají ke schválení ředitelce.
Před ukončením měsíce dávají učitelky návrh na akce na měsíc následující. Akce podléhají schválení
ředitelkou školy.
Učitelky se také domlouvají navzájem na spolupráci při jednotlivých akcích a informují ředitelku o
výsledku. Pedagogické rady slouží nejen k řešení pedagogických problémů, ale i k návrhům akcí,
připomínkám a nápadům.
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Pedagogický sbor naší školy je velký a není převažující věková skupina. Je třeba delegovat úkoly
rovnoměrně na všechny učitelky a další pedagogické pracovnice a využívat jejich individuální
zaměření a schopnosti. Dalším dlouhodobým úkolem bude zvýšená kontrolní činnost plánování,
zpracovávání portfolií, IVP.
Vnější informační systém pro rodiče a širší veřejnost je realizován prostřednictvím nástěnek,
webových stránek a propagačních materiálů.
Učitelky MŠ úzce spolupracují s učitelkami ZŠS (plány spolupráce, měsíční plány akcí ). Učitelky
nabízejí a domlouvají odbornou pomoc rodičům a konzultace s poradenským centrem, psychologem a
psychiatrem v případě problémů při vzdělávání nebo výchovných obtížích jejich dětí. Škola také úzce
spolupracuje se zřizovatelem a dalšími organizacemi ( viz. Charakteristika školy)
2.6 Personální zajištění
Učitelky v mateřské škole jsou zpravidla plně kvalifikované. Všechny učitelky a další pedagogické
pracovnice se průběžně vzdělávají podle plánu DVPP, samy si navíc zjišťují podle svého zájmu
možnosti absolvování seminářů k prohloubení jejich odbornosti. Ředitelka podporuje maximálně další
vzdělávání, jediným omezením v DVPP je zpravidla nutnost akreditace MŠMT a množství finančních
prostředků.
Pro práci celého kolektivu jsou stanovena jasná pravidla, náplně práce, organizační řád a systém
spolupráce, aby škola fungovala jako celek .
Systém služeb je propracován tak, aby byly zajištěny optimální podmínky pro vzdělávání dětí v plné
míře. Výměny služeb, změny v provozu atd., jsou vždy řešeny obratem a s vědomím ředitelky nebo
zástupkyně. Učitelky se snaží spolupracovat, jsou si vědomy odpovědnosti a navzájem se snaží
pomáhat si. Ostatní personál školy dodržuje daná pravidla a je nedílnou součástí školy.
Učitelky v jednotlivých třídách spolupracují s dalšími odborníky- canisterapeutka, neurolog, speciální
pedagog. V rámci DVPP je třeba se zaměřit na semináře s tématikou problematiky dětí s ADHD
či poruchami chování.
2.7 Spoluúčast rodičů
Škola je otevřenou institucí, otevřenou pro rodiče i obec. Respektujeme, že péče o děti a jejich
výchova, je právem rodičů, ale učitelka potřebuje získat o dítěti informace, aby s ním mohla pracovat.
Bez spolupráce s rodinou se učitelka neobejde. Spoluúčast rodičů na výchovně vzdělávacím procesu
v mateřské škole vnímáme jako partnerský vztah. K vytvoření dobrého partnerství je nezbytná
oboustranná výměna informací, jak o dění v mateřské škole, tak o pokrocích dítěte doma i v MŠ.
Rodič má možnost, po domluvě s učitelkou, s dítětem v mateřské škole pobýt a to nejen v době
adaptace. Učitelky umožní rodičům vstup do třídy, nechají rodiče s dětmi dohrát si, dokončit
započatou činnost apod. Učitelky tak mají možnost nenásilným způsobem více pochopit jednání a
chování dítěte a rodiče, získávají přehled o přístupu učitelky k dětem, konfrontují své výchovné
postupy s rodiči, s učitelkou. To vše se děje za plného respektování pravidel soužití, která platí i pro
rodiče.
Rodiče mají možnost:
 domluvit se na plánu spolupráce
 kdykoliv po domluvě s učitelkou vejít do třídy a účastnit se činností
 zúčastňovat se akcí pro rodiče
 zeptat se na vývoj dítěte a jeho pokroky v mateřské škole
 požádat o radu, pomoc v otázkách vývoje dítěte a výchovy
 podílet se na plánování třídního vzdělávacího programu
 vyjádřit se k práci učitelky, třídy, školy s respektování pravidel slušného chování
Rodiče spolupracují dobře ve všech třídách při tvorbě plánů spolupráce na daný školní rok, často
vychází iniciativa z nich. Pomáhají organizovat některé akce, vypomáhají při zajišťování akcí školy
nejen osobně, ale i finančně. V některých třídách pomáhají rodiče vyrábět pomůcky a výzdobu.
Samozřejmě se zúčastňují akcí, které mateřská škola organizuje, dodávají fotografie na webové
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stránky. Je nutné se zaměřit více na rodiče ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a na
rodiče dětí, pro které je dle zákona povinná předškolní docházka.

3. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ
3.1 Vnitřní uspořádání školy a jednotlivých tříd
Třídy mateřské školy jsou v pavilonech, které jsou propojeny chodbou. V každém pavilonu je třída
v přízemí a v 1. poschodí. V každé přízemní třídě je šatna, umývárna, WC, třída, herna a terasa,
kuchyňka, šatna učitelek a přilehlý prostor na pomůcky a materiál. V 1. poschodích jsou třídy bez
terasy, ale venkovní únikové schodiště umožňuje sejít dětem na terasu v přízemí. Ve druhém a třetím
pavilonu jsou celkem tři nebo čtyři třídy pro zdravé děti a jedna třída pro děti s mentálním postižením,
se souběžným postižením více vadami- děti s přiznanými podpůrnými opatřeními. Rozmístění a počet
jednotlivých tříd vychází z aktuálního počtu dětí a otevřených tříd, v každém školním roce se může
měnit. V prvním pavilonu jsou učebny základní školy speciální, WC, ( i pro vozíčkáře) šatny žáků a
učitelek a malá sborovna. Tento pavilon disponuje také výtahem, který využívají nejen vozíčkáři, ale
v případě potřeby všechny děti a žáci tohoto pavilonu.
Společným prostorem pro všechny je interaktivní učebna, spojovací chodba – tělocvična, počítačová
učebna, dílna na PV a VV , snoezelen , jídelna – ve správním pavilonu, keramická dílna a bazén
v areálu sauny.
3.2 Charakteristika jednotlivých tříd
Kromě třídy pro děti s mentálním postižením, není rozdíl mezi čtyřmi třídami mateřské školy.
Pravidlem bývá, že děti jsou ve „svojí“ třídě po celou dobu docházky do mateřské školy. Vizuální
odlišení je pouze v barvách, protože každá třída má svoji barevnou kombinaci. Zpravidla jsou ve
třídách děti různého věku, respektujeme přání rodičů a umísťujeme do stejné třídy i sourozence.
Osvědčilo se nám soustředění dětí 5 -6 letých a dětí s odkladem povinné školní docházky do jedné
třídy. Složení třídy je závislé na počtu dětí odcházejících do základní školy a nově zapsaných dětí.
Děti v jednom pavilonu se vždy dobře znají, protože bývají společně při ranním scházení nebo
odpoledních činnostech. Zaměření a specifika jednotlivých tříd vychází z jejich třídních vzdělávacích
programů a z individuality třídních učitelek. Vzhledem k tomu, že základní normou je ŠVP, je
zaměření zřejmé – naplnit uvedený dokument.
Ve třídě pro děti s mentálním postižením a se souběžným postižením více vadami a s přiznanými
podpůrnými opatřeními jsou vzdělávány děti, které mají určitý stupeň mentálního postižení a zároveň
děti s autismem, smyslovými vadami a vývojovými vadami. Prostředí je přizpůsobené skladbě dětí a
typu postižení. Ve třídě jsou k dispozici relaxační vaky, míče, pískovnička, rehabilitační bazén
s míčky a další rehabilitační a kompenzační pomůcky.
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4. C HAR AK TER IST IK A V ZD Ě LÁ V AC ÍHO PR OGR AM U
„Má-li jedinec rozumět druhým, musí se nejdřív znát sám“. Cílem našeho školního
vzdělávacího programu je snaha pomoci dítěti, aby porozumělo samo sobě, svým pocitům, aby si
uvědomilo svoji jedinečnost v rámci skupiny kamarádů. Pozornost zaměřujeme nejen na obohacování
poznatků o okolním světě, ale i na rozvíjení smyslu pro odlišnost, prosociální chování, pěstování
tolerance, spolupráci, komunikaci, schopnost adaptovat se na změny a dovednosti přijímat informace.
4.1

FILOZOFIE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Naším cílem je pomoci rozvíjet osobnost každého dítěte v rámci jeho osobních předpokladů.
Rozvíjet nejen jeho mentální oblasti, ale i jeho fyzično. Podporovat zdravý rozvoj všech dětí a jejich
pohybové dovednosti. Podporovat přirozené soužití zdravých a handicapovaných dětí a vytvářet
optimální podmínky pro jejich rozvoj.
4.2

VZDĚLÁVACÍ CÍLE A ZÁMĚRY

Vycházíme z osobnostně orientovaného modelu předškolní výchovy. Naše škola umožňuje
postupnou, cílevědomou a individuálně pojatou adaptaci dítěte na mateřskou školu a realizaci povinné
předškolní docházky. Hlavními cíli je:
 Maximálně možný rozvoj každého dítěte s respektováním jeho osobnosti, rodinných tradic, jeho
osobního tempa a dalších individuálních vlastností.
 Soužití zdravých a handicapovaných dětí, propojení výchovně vzdělávacího procesu v mateřské a
základní škole speciální ( dále jen ZŠS ), možnost integrace.
 Dítě jako partner, který má možnost projevovat se jako jedinečná osobnost, při respektování
předem domluvených pravidel soužití ve skupině.
 Účast rodičů v průběhu dne v mateřské škole, spolupráce s rodinou v otázkách výchovy a
individuálního přístupu k dítěti.
 Přípravu na pokračování v dalším vzdělávání (vstup do ZŠ), chápeme jako přirozené rozvíjení a
podněcování zájmu dítěte o informace, formou každodenní bohaté nabídky rozmanitých činností.
 Respektování zájmu a potřeb dětí. Dítě si má možnost během dne vybrat z nabídky činností
řízených učitelkou, či zvolit aktivity samo, ale zároveň také nabídku ovlivňovat. Dítě se učí
postupně přijmout nutnou dávku povinností, čímž se naplňuje role školáka.
 Stimulace k aktivitě, samostatnosti a radosti z poznaného a objeveného
 Vývoj dítěte v přirozeném prostředí s důrazem na využití venkovních aktivit a učení se přírodou
v přírodě
 Podpora TV aktivit rozmanitého charakteru, nabízet nové možnosti pohybových činností
(lyžování, bruslení, plavání – zpravidla u předškoláků)
 Další vzdělávání učitelek je zaměřeno na širokou oblast vývoje dítěte a vzdělávání dítěte, na rozvoj
individuálních schopností (nadané děti), na diagnostiku dětí, na práci s moderními technologiemi,
na alternativní komunikaci, specifickou problematiku autismu a poruchy komunikace, na
počítačovou gramotnost, didaktiku, individuální práci s dítětem. Děje se tak absolvováním
akreditovaných seminářů a kurzů, případně samostudiem.
4.3 REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ


Školní vzdělávací program je pomůckou a východiskem pro zpracování třídního kurikula –
Třídního vzdělávacího programu



Závazné je směřování ke kompetencím na konci předškolního období



I když již není povinností tvořit plány pedagogické podpory pro děti, které z nějakého důvodu
nezvládají předškolní vzdělávání nebo některé jeho oblasti, dbají učitelky na podchycení
individuálních zvláštností u dětí tak, aby bylo možné v případě potřeby navázat kontakt
s poradenským zařízením včas.
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Integrované děti a děti s přiznanými podpůrnými opatřeními mají zpracovaný
vzdělávací plán (dále IVP), který je konzultován s rodiči a dalšími odborníky.



Učitelka vychází z vlastních poznatků o dětech, z pedagogické diagnostiky, z podmínek prostředí,
ze sebeevaluace



individuální

Každá třída si sestavuje dle svých představ tematické části a k nim přiřazuje dílčí cíle a cílové
kompetence
Nedílnou součást života naší školy tvoří tradice, jejichž prostřednictvím dochází také k naplňování
daných cílů:
Slavnostní zahájení školního roku, společné pro děti, žáky, pedagogy a rodiče
Zdobení vánočních stromků na náměstí
Adventní dílny
Vystoupení dětí a žáků na „Chomutovských vánocích“
Zdobení vánočních stromků na školní zahradě, náměstí nebo v ZOO parku
Vánoční posezení s rodiči
Karneval
Vítání jara
Mateřinka
Tvořivé dílny pro rodiče a děti
Šikulka
Sportovní hry přátelství
Táto, mámo, pojď si hrát ( sportování s celou rodinou)
Zahradní slavnosti
Den otců
Den matek
Rozloučení s předškoláky
Oslavy narozenin ve třídách
Uplatňujeme tyto metody:
 Činnostní učení - vlastní aktivita dítěte
 Observační učení- přirozené učení nápodobou
 Prožitkové učení – získávání poznatků zapojením všech smyslů a citové oblasti











Komunikace, komunitní kruh, asociační kruh
Tvořivá dramatika
Využití přirozených situací
Senzomotorické učení
Práce s chybou
Didaktické hry
Řízené skupinové činnosti
Řízené individuální činnosti
Experiment
Učení venku
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 Zážitková pedagogika
4.4 VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI
Za dítě se speciálními vzdělávacími potřebami je považováno dítě, které k naplnění svých
vzdělávacích možností potřebuje poskytnutí podpůrných opatření 1. až 5. stupně. Pro vzdělávání
těchto dětí má škola vytvořené podmínky jak materiální, tak personální. Děti jsou vzdělávány ve třídě
pro děti s mentálním postižením a se souběžným postižením více vadami, kam jsou zařazovány na
doporučení PPP nebo SPC. Vzdělávání se uskutečňuje v podnětném a vstřícném prostředí,
s dostatkem hraček, speciálních a kompenzačních pomůcek. V souladu s § 16 odst. 9 školského
zákona a vyhlášky č.27/2016 Sb. jsou v této třídě vzdělávány děti s různým stupněm mentálního
postižení, s lékařskou diagnózou autismus, se smyslovými poruchami a s poruchami vývoje řeči.
V malém kolektivu, pod vedením zkušených pedagogů, za pomoci asistentky pedagoga, se snažíme
připravit tyto děti na pokračování v dalším vzdělávání v ZŠ, případně v ZŠS.
Filozofie, rámcové cíle a záměry jsou stejné pro všechny děti přijaté k předškolnímu vzdělávání v naší
škole. Důležitým aspektem je zdravotní stav dítěte, jeho možnosti a schopnosti a vytvoření
optimálních podmínek pro rozvoj osobnosti každého dítěte, učení i komunikaci s ostatními a
pomoci, aby dosáhlo co největší samostatnosti.
Děti zařazené do této třídy, jsou po 1.9. 2016 vřazovány již s doporučeným stupněm podpůrných
opatření (od stupně 2), který stanoví poradenské zařízení. Děti pracují podle IVP a snažíme se o plné
zapojení a maximální využití vzdělávacího potenciálu každého dítěte.
Učitelky úzce spolupracují s rodiči, s výchovným poradcem školy, případně dalšími odborníky.
Využíváme kompenzační a rehabilitační pomůcky a poradenské služby odborníků. Pro děti s lékařskou
diagnózou autismus vytváříme přehledné strukturované prostředí, využíváme strukturované učení,
uplatňujeme alternativní formy komunikace. V případě potřeby pracují děti odděleně s asistentkou
pedagoga. Děti s individuálními vzdělávacími potřebami využívají ve větší míře snoezelen,
canisterapii, a organizujeme společné akce i pro rodiče, aby došlo ke komplexnímu působení na děti.
4.5 DĚTI NADANÉ
Ve školním vzdělávacím programu a jeho realizaci vytváříme podmínky pro využití potenciálu
každého dítěte. Podporujeme rozvoj nadání dítěte v určité oblasti přizpůsobením vzdělávacího obsahu
nárokům takového dítěte. I těmto dětem jsme připraveni poskytnout dostatek individuálního přístupu
tak, aby bylo dostatečně stimulováno a rozvíjeno.
5. OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ
Celoroční téma nese název „Poznávám sebe – poznávám svět“. Abychom mohli světu rozumět,
musíme nejdříve pochopit sami sebe, tzn. svoje tělo, jak funguje – „být s ním kamarád“. Proto se
vydáme na společné putování. Vypravíme se do vlastních pocitů, seznámíme se, se svým tělem,
nahlédneme na sebe a pokusíme se uvědomit si svoji jedinečnost v rámci skupiny kamarádů. Zjistíme,
co našemu zdraví prospívá a co naopak škodí. Smyslem bude poznání sebe sama, jak fungujeme a co
už umíme. Pak budeme lépe připraveni chápat ostatní a poradíme si s vytvářením kamarádských
vztahů mezi sebou. Postupně a společně se nakonec vypravíme do světa „blízkého i vzdáleného“.
Budeme se dívat, naslouchat, hmatat, čichat, ochutnávat. Cílem je, probudit všechny smysly,
zvědavost, chuť poznávat a objevovat, experimentovat a věci ovlivňovat.
Ve třídě pro děti s individuálními vzdělávacími potřebami půjdeme ke stejnému cíli, ale
s respektováním individuálních možností jednotlivých dětí a za uplatnění podpůrných opatření, využití
speciálních pomůcek, kompenzačních pomůcek a případného využití asistenta pedagoga, případně
osobního asistenta.
5.1 Průběžné cíle:
 Budeme se snažit vštípit dětem základní normy společenského chování observačním učením
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( příkladem a vzorem ). Povedeme je k tomu, aby se naučily pozdravit nejen dospělé, ale i
kamarády, aby se učily rozloučit se a přivítat s rodiči. Aby uměly vyjádřit svoje přání a svoje
pocity. Aby uměly požádat a poděkovat, aby se učily diskutovat a prosazovat svůj názor, aby
uměly odmítnout to, co se jim nelíbí, hlavně v sociálních vztazích.
Posilovat vztahy, které umožní dítěti prožít kamarádství a sounáležitost k určité skupině dětí,
kamarádů, dospělých.
Zaměříme se od vstupu dítěte do mateřské školy na hygienické návyky a budeme se snažit
v tomto směru spolupracovat velice úzce s rodinou.
Povedeme děti k dodržování daných pravidel, týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví a
života ( silniční provoz, návykové látky, požární ochrana, nebezpečná zvířata, lidé).
Motivací, observačním učením a aktivizací dětí se budeme snažit maximálně o soběstačnost
dítěte v sebeobsluze a pracovních činnostech přiměřených věku.
Uspořádáme ve školním roce akce, které jsou pořádány již tradičně a které podporují
přirozenou formou rozvoj kulturního a společenského chování, rozvíjejí poznání dítěte a
umožňují jeho sebeuplatnění a sebeprezentaci.

1. podtéma: „To jsem já a vím kam patřím“
Obsah:
Prostřednictvím situací a plánovaných činností se dítě učí poznávat svoje tělo, jeho funkce, vývoj a
změny. Chápe přirozenou rozdílnost lidí, má zdravé sebevědomí. Orientuje se v prostředí, v němž žije
(rodina, škola a okolí, život v obci).
Kompetence:
- odhaduje svoje síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých
- nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu
- ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje svoje
myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede
smysluplný dialog
- dokáže se vyjadřovat a sdělovat svoje prožitky, pocity a nálady různými prostředky
(řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)
- domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci
- samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej
- uvědomuje si, že za sebe i svoje jednání odpovídá a nese důsledky
- svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat
- dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky
- 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
- uvědomuje si svoje práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že
všichni lidé mají stejnou hodnotu
- učí se pracovat s chybou
2. podtéma: „Na světě nejsem sám“
Obsah:
Na základě citových prožitků se učí chápat ostatní, komunikovat, tolerovat se vzájemně a vytvářet
kamarádské vztahy mezi sebou, při dodržování domluvených pravidel.
Kompetence:
- pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí
- chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak
výhodou, uvědomuje si, že svojí aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit
- v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými, chápe, že být
komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou
- ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky, a že je možno se jim učit, má vytvořeny elementární
předpoklady k učení se cizímu jazyku
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dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná
nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost
- 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 schopné 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
- je schopno chápat, že lidé nejsou stejní 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, dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování
a ubližování
- zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje, je otevřené aktuálnímu dění
- spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je
zachovávat
3. podtéma: „Poznávám svět“
Obsah:
Probouzením všech smyslů budeme podporovat aktivitu, zvědavost a chuť poznávat život kolem sebe,
všímat si změn nejen v přírodě, ale všude kolem nás.
Kompetence:
- soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom
jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
- získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším 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
- 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
- zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární
matematické souvislosti
- ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní
- dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky,
encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.)
-

4. podtéma: „Vím, co chci“
Obsah:
Podporovat a rozvíjet aktivitu, zvědavost ve prospěch ostatních. Hledat praktická a nová řešení
problémů - myslet tvořivě.
Kompetence:
- 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, poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z
toho, co samo dokázalo a zvládlo
- učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje,
při zadané práci dokončí co započalo, dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno
dobrat se k výsledkům
- všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí, přirozenou motivací k řešení dalších problémů a
situací je pro něho pozitivní odezva na aktivní zájem
- 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
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-

rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou, dokáže mezi
nimi volit
průběžně rozšiřuje svoji slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím
při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně, nevhodné chování i
komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout
má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení, k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně, váží
si práce i úsilí druhých
ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je
může ovlivnit

5. podtéma: „Ve zdravém těle, zdravý duch“
Obsah:
Na základě individuálních zvláštností respektovat potřeby dítěte. Učit se poznávat, jaký vliv má
způsob života na kvalitu zdraví a jak jej můžeme ovlivňovat.
Kompetence:
- odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat
se daným okolnostem
- chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá
- 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
- dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně, s ohledem na zdravé a
bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)
5.2 Pravidla pro třídní vzdělávací program
Realizace ve třídě
Východiska plánování ve třídě:
 TVP se zpracovává na celý školní rok
 TVP vychází ze ŠVP, z RVP PV a Konkretizovaných výstupů, k jednotlivým tématům jsou
vždy přiřazeny kompetence
 TVP je vždy tematicky zaměřen
 Při tvorbě TVP úzce spolupracují obě třídní učitelky
 TVP musí vycházet vždy z charakteristiky věkové skupiny nebo věkových skupin
(v případě smíšené třídy ) a musí respektovat možnosti dané skupiny
 TVP je rozdělen do libovolného množství tematických bloků
 Realizace TVP se děje prostřednictvím rozpracovaných podtémat v TVP do bloků na určitá
časová období ( časové omezení si určují učitelky)
Plánování bloků (podtémat TVP) je prováděno následovně:
 Učitelky při plánování vždy vycházejí z jednotlivých podtémat TVP
 Na základě dlouhodobých kompetencí v TVP stanoví dílčí cíle pro jednotlivé bloky
 Ve všech pěti oblastech jednotlivých bloků (Dítě a jeho tělo atd.) plánují činnosti, jejichž
prostřednictvím plní dílčí cíle a směřují k dlouhodobým kompetencím
 Při plánování činností vycházejí vždy z diagnostiky dětí (skupiny) a z jejich potřeb
 Vždy musí být zohledněna zpětná vazba předcházejícího bloku a využita při plánování
dalšího bloku
 Časové období jednotlivých bloků je odvozeno od náročnosti tématu a zpětné vazby
dosažených výsledků práce s dětmi, proto je časové období určeno orientačně
 K plánování dalšího bloku přistupují učitelky vždy po splnění všech činností a vyhodnocení
(evaluaci), kde posuzují, do jaké míry a kolik dětí naplnilo stanovené cíle.
 Plánované činnosti jednotlivých oblastí by měly nést znaky prožitkového učení (spontaneita,
objevnost, komunikativnost, prostor pro aktivitu a tvořivost, celostnost (účast všech smyslů a
obou mozkových hemisfér)
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EVALUACE – CO HODNOTÍME - JAK - KDY
ŠVP -

- naplňování ŠVP
- podmínky vzdělávání
- výsledky vzdělávání
- hodnocení vzdělávacího procesu
- funkčnost ŠVP - dodatky, úpravy

TVP – naplnění cílů na konci školního roku prostřednictvím zpracovaných hodnotících formulářů
IVP - vždy na konci pololetí
Průběžně – evaluace a zpětná vazba po ukončení tematického bloku
Denně – zpětná vazba činností – co se děti naučily, čím jsem k tomu přispěla já, učitelka
-

spontaneita - motivuji děti tak, aby byly aktivní ?

-

objevnost - využívám nové poznatky, navazuji na již poznané, připravila jsem činnosti, aby děti
samy objevovaly, samy řešily ?

-

komunikativnost - vytvořila jsem dětem prostor pro komunikaci a spolupráci ?

-

aktivita a tvořivost - promyslela jsem a připravila prostředí tak, aby se děti mohly rozhodovat mezi
činnostmi, měly možnost experimentu, měly dostatek materiálu a pomůcek ?

-

konkrétnost - připravila jsem dětem konkrétní činnosti, neužívám v nadměrné míře popis a slovní
doprovod ?

-

celostnost - volila jsem činnosti tak, abych dětem umožnila zapojení co nejvíce smyslů ?

6. 1 Evaluace i autoevaluace bude vycházet z:
- pozorování dětí, z výsledků jejich práce, rozborů kresby, grafických listů, sledování jejich
vývoje, záznamů o dítěti, ze vzájemných konzultací mezi třídními učitelkami
- rozhovorů s rodiči
- hodnocení vlastní práce - používání metod, forem, zpětná vazba od dětí, vytváření podmínek,
výsledky dětí
Vedení školy bude vycházet:
-

z pozorování, rozhovorů

-

z náhodných a plánovaných kontrol

-

z hospitací

-

z dokumentace a písemných záznamů (portfolia, PLPP, IVP..)

-

z hodnocení a sebehodnocení ( stanovená kritéria)

Vnější hodnocení a evaluace, které budeme zohledňovat :
- hodnocení rodičů, zpětná vazba, případné výsledky anket
- zprávy kontrolních orgánů
- poznatky externích partnerů
- zprávy české školní inspekce

Plán evaluace
Předmět
ŠVP

Prostředky
Hodnocení podmínek
vzdělávání a návrhy na

Časový plán
1x ročně - červen
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Odpovědnost
všichni pedagogové

zlepšení
Hodnocení vzdělávacího
procesu

1 x ročně – červen

všichni pedagogové

Výsledky vzdělávacího
procesu

1 x ročně – červen-září
 výroční zpráva

ředitelka, zástupkyně

TVP

Kritéria hodnocení

červen– hodnocení
školního roku

učitelky

Vyhodnocování bloků

Zápisy na zadní straně
bloků

po splnění
plánovaného bloku

učitelky

Výsledky dětí

Záznam o dítěti –IVP,
portfolia

průběžně, pololetně,

učitelky

Třídní schůzky,
individuální pohovory

2x ročně – leden,
červen

učitelky

Záznamy o dítěti

2x ročně – leden,
červen

učitelky ve třídě pro děti
s mentálním postižením a

Výsledky vzdělávání
Informace rodičům
Vyhodnocování IVP

k 30.4.

integrovanými dětmi
v běžné třídě

Pedagogická práce a
osobní výsledky

Sebehodnocení – stanovená
kritéria

červen

učitelky

Hodnocení výsledků
práce jednotlivých
pedagogů

Zpětná vazba na
sebehodnocení-kriteria

Červen - srpen

ředitelka

Hodnocení
vzdělávacího procesu

hospitační a kontrolní
činnost

dle plánu hospitací a zástupkyně, ředitelka
kontrol
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