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1 Obecná charakteristika školy 
Jsme mateřská škola, která je zařazena do sítě mateřských škol splňující kritéria realizace 

vzdělávacího programu dětí předškolního a mladšího školního věku – Začít spolu.  

 

1.1 Velikost školy: 
Naše mateřská škola sdružuje tři budovy: 

Beníškové 988/3 - hlavní budova   2 třídy (56 dětí)  

OP Naskové 1214/5     2 třídy (48 dětí) 

OP Nepomucká 1253/5     1 třída (25 dětí) 

Celkem        5 tříd (129 dětí) 

Školní kuchyň:      Beníškové 988 

Výdejny:      V OP Naskové, OP Nepomucká 

 

1.2 Charakteristika lokality školy: 

 

1.2.1 Beníškové 988/3 - hlavní budova: 
Budova byla postavena v roce 1962. Budova je patrová – přízemí a jedno patro. V přízemí se nachází 

dvě šatny pro děti, jedna šatna pro zaměstnance, pedagogická sborovna, sociální zázemí pro 

zaměstnance a školní kuchyň (vývařovna). V prvním patře najdeme kancelář ředitelky školy, výdejnu 

teplých a studených pokrmů) a dvě rozlehlé třídy (Žlutou a Červenou pastelku). Každá třída disponuje 

kabinetem a sociálním zázemím (WC a umývárny pro děti a pedagogy). K dispozici je rozlehlá školní 

zahrada, na které mohou pedagogové dětem nabídnout venkovní herní prvky pro volnou hru, tak i 

pro tzv. učení v přírodě. Zahrada je vybavena dvěma pískovišti, pítkem, umyvadlem, venkovním WC 

pro děti, zahradním domkem, altánem, bednami na přírodniny, vyvýšenými záhony, herními prvky 

(prolézačky, klouzačky, houpačky apod.) a také komunitním zázemím pro rodiče – zákonné zástupce 

dětí naší školy.  

V přízemí budovy je mimo jiné kotelna a služební byt, který užívají provozní zaměstnanci školy. 

1.2.2 OP Naskové 1214/5: 
Budova byla postavena v roce 1982 koncernovým podnikem ZPA Košíře. Disponuje svou kotelnou. 

Jedná se o jednopodlažní budovu o dvou rozlehlých třídách se sociálním zázemím pro děti, 

sborovnou pro pedagogy a učebnou pro individuální práci s dětmi se SVP a OMJ. Pedagogové a 

provozní zaměstnanci mají své WC a šatnu. Nachází se zde i výdejna teplých a studených pokrmů, 

které se dováží ze školní kuchyně v Beníškové 988 nasmlouvanou firmou, a také kancelář vedoucí 

školní jídelny.  

V této budově sídlí vedoucí školní jídelny.  

Toto pracoviště má svou zahradu vybavenou herními prvky, pískovištěm, mlhovištěm, pítkem 

venkovním WC a herním skladem a záhony. Nachází se v těsné blízkosti lesoparku Cibulka.  
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1.2.3 OP Nepomucká 1253/5: 
Jedná se o zrekonstruovanou jednopodlažní budovu z let 2011. Nachází se zde jedna rozlehlá třída 

pro 25 dětí, sociální zařízení pro děti a zaměstnance, šatna pro děti, pedagogický a administrativní 

kabinet, výdejna teplých a studených pokrmů, kotelna. Přilehlá zahrada je plně vybavená hřištěm, 

prolézačkami, pítkem a zahradním altánem.   

 

Současnost: 

V současné době probíhá evaluace realizace vzdělávacího programu Začít spolu v naší škole – 

organizační (uspořádání tříd, tvorba podnětného prostředí, komunikace s organizací Step by Step ČR, 

spolupráce s mentorem, spolupráce s rodiči), tak pedagogické (všichni pedagogové znají a pracují s 

principy programu Začít spolu). Daří se nám i dobrá spolupráce se zřizovatelem naší školy, který 

reflektuje naše potřeby. 

Náš cíl:  

Udržitelnost realizace vzdělávacího programu Začít spolu v naší škole v oblasti personální i materiální. 

Chceme usilovat o vytvoření si silné pozice mezi školami sítě Začít spolu, získání a udržení známky 

kvality – stát se modelovou školou Začít spolu a stát se místem pro sdílení dobré pedagogické praxe 

pro ostatní školy s programem Začít spolu, nebo i pro ty školy, které se chtějí s tímto programem 

seznámit a uvažují, že jej budou realizovat.  

 

 

2 Podmínky vzdělávání: 

2.1 Věcné podmínky: 
Všechny budovy jsou moderně vybavené a uspořádané tak, aby mohla být realizována nabídka 

dětem k učení prožitkem, činností, v souvislostech. Takovéto podnětné prostředí nabízí v Začít spolu 

uspořádání tříd do center aktivit – Knihy a písmena, Domácnost, Manipulační a stolní hry, Pokusy a 

objevy, Voda a písek, Ateliér, Dílna, Kostky, Hudba, Pohyb a Dramatika. Centra aktivit jsou stálá, 

obsah center se průběžně tematicky proměňuje. Zahrady vybízejí jak k volným hrám, tak i ke 

vzdělávání a bádání.  

Všechny budovy jsou vybaveny PC technikou, barevnými tiskárnami a kopírkami, dataprojektory 

nebo interaktivními tabulemi, internetovým připojením, robotickými pomůckami.  

V rámci zajištění ochrany a bezpečnosti dětí jsou všechny budovy vybaveny videotelefony, kterými 

pedagogové mohou provést identifikaci osob vstupujících do těchto jednotlivých budov školy.  

 

Naše záměry: 

● Inovace školních zahrad tak, aby mohly ještě více nabízet prostředí k tzv. učení v přírodě, 

k badatelským činnostem 

● Usilujeme o výstavbu polytechnické budovy na školní zahradě Beníškové 988 – všem 

ostatním budovám naší školy bude organizačně umožněno tuto venkovní učebnu také 

využívat.  

● Pokračovat v tvorbě podnětného prostředí v Centrech aktivit 
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2.2 Životospráva: 
Pro děti je zajištěna celodenní strava po dobu pobytu v mateřské školy, tj, ranní přesnídávka, oběd a 

odpolední svačina. Po celý den je zajištěna nabídka nápojů ve formě ovocného čaje, vody a mléka. 

Nákup surovin a přípravu pokrmů dle spotřebního koše pro mateřské školy dle příslušné vyhlášky 

zajišťuje vedoucí školní jídelny a hlavní kuchařka. Dbá se na sladění stravovacích návyků rodinného 

prostředí dětí a školního vzdělávání, které zachovává principy zdravého životního stylu a stravování 

(konzumace luštěnin, výroba pomazánek, zeleninových pokrmů a jiné). 

Dietní stravování neumožňujeme z provozních důvodů.  Pokud dítě nemůže ze zdravotních důvodů 

konzumovat potraviny nabízené naší školní jídelnou je zákonný zástupce za určitých podmínek 

(definovaných ve Školním řádě) dítěti zajistit každodenní stravu sám. 

Děti do jídla nenutíme, usilujeme o to, aby doba svačin a obědů byla příjemnou součástí každého 

dne. Děti se obsluhují sami (s dopomocí pedagoga, pokud je potřeba): ranní přesnídávku i odpolední 

svačinu si z nabídky sami sestavují, čas je průběžný (děti nechodí svačit hromadně na jednu výzvu) - 

časový prostor, který umožňuje respektovat individuální potřeby dětí a umožnit rozvoj jejich 

sebeobslužných dovedností a samostatnosti. U oběda má dítě možnost nabrat si polévky tolik, kolik 

sní. Druhý chod servírují kuchařky.   

 

Naše záměry: 

● Vytvoření kladného vztahu dětí ke stravování a konzumaci potravin bez předsudků a 

stereotypů – hodnocení jídla, ochota ochutnat neznámé  

● Vést děti k uvědomělému postoji ocenění práce druhých – personálu, který pokrmy 

připravuje, stará se o čistotu prostředí nutného ke stolování 

● Osvojení dětmi základních dovedností nutných ke stolování – prostírání, používání příborů, 

společenská konverzace, sebeobsluha 

● Rozvoj kritického myšlení – potravinami neplýtváme   

2.3 Psychosociální podmínky: 
Všechny procesy jsou orientovány na dítě a uspokojování jeho potřeb. Věkové rozpětí dětí v každé 

třídě je od 3 do 6 (7) let věku dětí. Tedy uspořádání tříd je věkově heterogenní. Umožňujeme tak 

upevňování sourozeneckých vazeb, vrstevnické učení a učení nápodobou. Děti jsou si vzájemnými 

průvodci ve výchovně vzdělávacím procesu.  

Nově příchozí děti se postupně adaptují na nové prostředí. Základním předpokladem pro pocit 

bezpečí je individuální přístup pedagogů, spolupráce s rodiči a pravidla, která s dětmi pedagogové 

během roku vytváří. Také velmi citlivě reagují na mimořádné události, které se jich bezprostředně 

týkají a poskytují jim příležitost vyjádřit vlastní názor. Děti jsou ve škole respektovány a jsou vedeny 

k dodržování vytvořených a stanovených pravidel.  

Pedagog je pro děti průvodcem, jeho přístup je respektující, empatický, avšak s pravidly i řádem. 

Klade důraz na osobní zodpovědnost, sebekontrolu, samostatnost, důvěru v sebe sama. Za všech 

okolností reaguje citlivě na sociální, emocionální, kognitivní a fyzické potřeby dětí. Dětem naslouchá 

a projevuje vstřícnost a zájem. Pedagog jde svým chováním příkladem a podporuje tak prosociální 

dovednosti dětí. 



4 
 

Pro děti ze socio-kulturně odlišného prostředí, pro děti s odlišným mateřským jazykem a pro děti se 

speciálními vzdělávacími potřebami uplatňujeme speciální vzdělávací metody a personální podporu – 

Asistenti pedagoga, Školní asistenti pro děti s OMJ.  

Psychosociální podmínky v programu Začít spolu jsou podpořeny těmito přístupy: Orientace na dítě, 

podpora spolupráce mezi dětmi, vrstevnické učení, činnostní výuka, slovní hodnocení. Rodiče jsou 

partneři, ve škole vždy vítáni, očekává se od nich aktivní spolupráce, přímá účast na vzdělávání jejich 

dítěte, spolurozhodování o životě školy.   

 

Naše záměry: 

● Usilujeme o bezpečné sociální prostředí jak pro děti, tak i pro rodiče  

● Chceme vést děti k samostatnosti a zodpovědnosti 

● Pomáhat dětem rozumět jejich emocím, pomáhat jim vyjadřovat jejich potřeby a naučit je 

s jejich potřebami, prožitky a dovednostmi pracovat a rozvíjet je 

● Podporovat osobnostní a profesní rozvoj pedagogických pracovníků 

2.4 Organizace 
Provoz mateřské školy je stanoven od 7:00 do 17:00, včetně příchodu a odchodu.  

Základním dokumentem, vymezujícím práva a povinnosti všech návštěvníků školy je Školní řád na 

příslušný školní rok. Realizace ŠVP probíhá v dílčím plánování, tzv. Třídních vzdělávacích programech, 

o nichž je zákonný zástupce obeznámen vyvěšením základní osnovy na nástěnkách v šatnách tříd. 

Školní řád je závazný pro všechny pedagogy, provozy a děti zapsané v mateřské škole pro příslušný 

školní rok.  

Struktura dne v mateřské škole s programem Začít spolu se v maximální míře snaží respektovat 

biologické i psychosociální potřeby každého dítěte ve třídě. Umožňuje flexibilitu, stálost, 

předvídatelnost a možnost plánování. Den v naší mateřské škole se skládá z časově flexibilních 

událostí: Ranní úkol – Volné hry – Průběžná svačina – Ranní kruh – Činnosti v centrech aktivit – 

Hodnotící kruh – Pobyt venku, pohyb, spontánní učení v přírodě-oběd – odpočinek a klidové činnosti 

– průběžná svačina a volné hry v prostředí center aktivit, popř. pobyt venku. 

Pedagogický výchovně vzdělávací proces v jednotlivých třídách zajišťují dvě učitelky v takzvaných, 

překryvech v dopoledních hodinách, minimálně však od 9:00 (9:30) do 11:30 (12:00). Asistent 

pedagoga je přítomen vždy na dopolední program, v délce přiděleného opatření. V časech od 7:00 do 

9:00 a od 15:00 do 17:00 je na každé třídě jedna paní učitelka.    

Naše záměry: 

● Respektovat individuální potřeby dětí 

● Pečovat o spolupráci s rodiči a vzájemnou respektující komunikaci 

● Při činnostech užívat model E-U-R (evokace, uvědomění, reflexe)   

● Vytváření dobrého klimatu školy 
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2.5 Řízení mateřské školy: 
Řízení školy je organizováno trojstupňovým řízením: 

 

Ředitelka školy zajišťuje běžný chod na všech budovách školy a všech provozních procesů. Práci všech 

zaměstnanců vyhodnocuje na základě kontrolní a evaluační činnosti. 

Jelikož naše mateřská škola má tři budovy, je jasně rozdělena struktura řízení a pravomocí 

jednotlivých zaměstnanců na jednotlivých budovách. Každý zaměstnanec zná své pravomoci a 

povinnosti a je zodpovědný za jejich dodržování a plnění. Ředitelka nechává prostor pro vlastní 

řešení, podněty, názory, chce dosáhnout vzájemné spolupráce a důvěry mezi celým personálem. 

Klade důraz na samostatné rozhodování, včasné a zodpovědné řešení svěřených úkolů. 

Je kladen důraz na profesní růst – celoživotní vzdělávání. A to formou DVPP a DVNP. Pro pedagogické 

zaměstnance je na každý školní rok vytvářen Plán dalšího vzdělávání, který zajišťuje další profesní růst 

pedagogů a jejich vysokou kvalitu nabídky výchovně-vzdělávacího procesu.  

Procesy řízení i vyhodnocování jsou prováděny efektivně tak, aby vytvářely podmínky pro zkvalitnění 

vzdělávání každého dítěte. Při vedení zaměstnanců se snaží ředitelka dosáhnou vzájemné spolupráce 

a důvěry mezi personálem. Pedagogové jsou vedeni k předávání poznatků za školení – tzv. sdílení 

dobré pedagogické praxe. Pedagogický sbor pracuje napříč všemi budovami školy jako jeden tým.  

Pro rychlou komunikaci a delegaci informací je mezi zaměstnanci využíván systém uzavřených 

sociálních sítí. 

 

Naše záměry: 

● Nastavení efektivní komunikace mezi jednotlivými budovami 

● Nastavení kompetencí jednotlivých řídících pracovníků tak, aby jejich vedení bylo efektivní a 

mohla se tak vytvářet kvalitní pracovní kultura 
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2.6 Personální a pedagogické zajištění: 

2.6.1 Pedagogičtí pracovníci: 
Výchovně vzdělávací proces zajištuje 10 pedagogů, 5 asistentek pedagogů, jedna cizojazyčná školní 

asistentka pro děti s OMJ. Všechny jsou proškolovány principy práce programu Začít Spolu, všechny 

splňují kvalifikační předpoklady pro výkon pedagogického pracovníka.  

Úzce spolupracujeme s organizací Step by Step, která nám zajišťuje metodické vedení, intervize 

pedagogů a mentoring řízení. Díky této podpoře se pedagogové neustále rozvíjí a posilují své 

dovednosti a znalosti v práci v programu Začít spolu. Získávají osobnostní předpoklady k předávání 

dobré praxe jak mezi sebou, tak i do škol, kde program Začít spolu probíhá.   

Pedagogický sbor je stabilní, fluktuace zaměstnanců je dána odchodem na mateřskou a rodičovskou 

dovolenou, odchodem do důchodu či jiných individuálních důvodů.  

2.6.2 Provozní zaměstnanci: 
V každé budově jsou pracovníci zajišťující úklid vnitřních a venkovních prostor budov. Provoz školní 

jídelny zajišťuje vedoucí školní jídelny, hlavní kuchařka, kuchařka a pomocné kuchařky ve výdejnách. 

Drobné opravy zajišťuje školník, větší opravy a údržbu zahrad a zeleně externí firma. Taktéž rozvoz 

teplých a studených pokrmů.  

Fluktuace zaměstnanců je ovlivněna věkem a zdravotním stavem zaměstnanců.  

Naše záměry: 

● Péče o zaměstnance – supervize - týmová, mentoring, supervize vedení, intervize - 

individuální 

● Postupné nastavení tzv. Wellbeing 

● Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

● Usilovat o udržitelnost zaměstnanců – atraktivita pracovní podmínek v naší škole, finanční 

ohodnocení 

 

2.7 Spoluúčast rodičů: 
Uvědomujeme si, že spolupráce mezi školou a rodinou dětí je velice významný faktor podporující 

efektivitu vzdělávání. Rodinné prostředí dítěte vnímáme jako prioritní, naším činěním se nesnažíme 

zasahovat do chodu rodiny, ale snažíme se být partnerem a rádcem. Vzájemným respektem a 

spoluprací zajistíme dítěti, aby se ve škole cítilo dobře a aby se mohlo co nejefektivněji rozvíjet 

v sociální i vzdělávací rovině. Respektujeme potřeby rodiny a zachováváme mlčenlivost. Na všech 

pracovištích mateřské školy panuje mezi pedagogy a rodiči oboustranná důvěra, spolupráce funguje 

na základě partnerství. 

Třídními schůzkami, individuálními rozhovory se snažíme vzbudit větší zájem o vzájemnou spolupráci. 

Vytváříme prostředí jak pro vzájemné sdílení společenských událostí (tradiční svátky, narozeniny dětí, 

Zahradní slavnosti, tematická setkávání apod.), ale i možnost zapojit se do samotného života školy – 

možnost participovat na vybavení center aktivit dle informací učitelek, aktivně vstupovat do 

vzdělávacího procesu presentací své profese či dovedností, kterou mohou obohatit trávení volného 

času dětí i učitelek, mohou nabízet mimoškolní aktivity. Jsme pro výměnu podnětů, co a jak 

zlepšovat. Soudržnost komunikace zajišťují rodičovské spolky SRPŠ. 
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Předávání informací školy směrem k rodičům a širší veřejnosti provádíme pomocí našich webových 

stránek (www.msslunecko.cz, emailové komunikace a informačními nástěnkami v budovách). 

Naše záměry: 

● Prohlubovat nastavenou spolupráci – individuální pohovory, třídní setkávání (slavnosti), aj. 

● Realizovat školní akce napříč budovami školy 

● Reflektovat a propojovat rodiče a rodiny z jiných kulturních prostředí, sociálních prostředí 

● Podporovat realizaci odborných a komunitních setkávání s rodiči   

2.8 Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními potřebami a dětí nadaných 
Děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou vzdělávány v naší škole v běžných třídách za 

přítomnosti asistenta pedagoga. Tyto děti se snažíme plně zapojovat do všech činností a maximálně 

využít jejich vzdělávací potenciál. Asistent pedagoga je partnerem pedagogů a také rodičů dítěte. Ve 

třídě je vybudováno takové prostředí, aby se dítě se speciálními vzdělávacími potřebami mohlo plně 

rozvíjet a byl mu zajištěn individuální přístup. Spolupráce s SPC, rodiči a případně jinými odborníky je 

vítána. 

Pro děti s OMJ a jejich zákonné zástupce zajišťujeme přítomnost cizojazyčného školního asistenta, 

spolupracujeme s neziskovými organizacemi jako je Inbáze a Meta, o.p.s., Člověk v tísni. V rámci 

vytváření bezpečného sociokulturního prostředí v naší škole pořádáme neformální setkávání s rodiči, 

odborné setkávání a aktivity pro děti, a tak se nám daří posilovat tolerantní multikulturní cítění. 

Pro děti nadané vytváříme ve spolupráci s rodiči a odborníky takové podnětné prostředí, aby jejich 

psychosociální vývoj byl plynulý, aby nebyly vyčleněni z kolektivu. Individualizace je posilována 

principem spolupráce s asistentem pedagoga, posilováním nejen silných stránek dítěte, ale i těch 

slabých.  

Naše záměry: 

● Prioritou je spolupráce s rodinou v návaznosti na spolupráci s odborníky (PPP, SPC, 

logopedická péče a další) 

● Při vytváření podmínek se řídíme danou legislativou – Školský zákon, vyhláškou č. 27/2016 

Sb.  

2.9 Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let: 
Školský zákon 561/2004 sb., §34, odst. 1. Naše škola dvouleté děti nepřijímá z důvodu naplněné 

kapacity přijatých dětí od 3 – 6 let věku.  

3 Organizace vzdělávání 

3.1 Charakteristika jednotlivých tříd: 

3.1.1 Žlutá pastelka:  
Třída v budově Beníškové 988. Počet dětí ve třídě je 28, včetně dětí s OMJ a dítětem se SVP. Věkové 

složení třídy je heterogenní, tj. od 3 až 6(7) let věku. Každý kalendářní rok žádáme zřizovatele o 

výjimku počtu dětí ve třídě z 24 na 28.  O děti se starají dvě učitelky. Ve třídě probíhá integrace dětí 

se speciálními vzdělávacími potřebami. Při naplnění všech legislativních podmínek působí ve třídě i 

asistentka pedagoga. Třída je uspořádána v principu podnětného prostředí Začít spolu, principy 

tohoto programu jsou realizovány v plném rozsahu. 

http://www.msslunecko.cz/
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3.1.2 Červená pastelka: 
Třída v budově Beníškové 988. Počet dětí ve třídě je 28, včetně dětí s OMJ a dítětem se SVP. Věkové 

složení třídy je heterogenní, tj. od 3 až 6(7) let věku. Každý kalendářní rok žádáme zřizovatele o 

výjimku počtu dětí ve třídě z 24 na 28.  O děti se starají dvě učitelky. Ve třídě probíhá integrace dětí 

se speciálními vzdělávacími potřebami. Při naplnění všech legislativních podmínek působí ve třídě i 

asistentka pedagoga. Třída je uspořádána v principu podnětného prostředí Začít spolu, principy 

tohoto programu jsou realizovány v plném rozsahu. 

 

3.1.3 Modrá pastelka: 
Třída v budově Naskové1214/5. Dětí ve třídě je 24. Věkové složení třídy je heterogenní, tj. od 3 až 

6(7) let věku. O děti se starají dvě učitelky. Třída je uspořádána v principu podnětného prostředí Začít 

spolu, principy tohoto programu jsou realizovány v plném rozsahu. Do této třídy integrujeme děti se 

speciálními vzdělávacími potřebami a děti s odlišným mateřským jazykem. Pokud integrace probíhá, 

působí zde asistent pedagoga. Cizojazyčný asistent pouze, pokud můžeme čerpat jiné neinvestiční 

zdroje. 

3.1.4 Zelená pastelka: 
Třída v budově Naskové1214/5. Počet dětí ve třídě je 24, včetně dětí s OMJ a dítětem se SVP. Věkové 

složení třídy je heterogenní, tj. od 3 až 6(7) let věku. O děti se starají dvě učitelky a jedna asistentka 

pedagoga. Třída je uspořádána v principu podnětného prostředí Začít spolu, principy tohoto 

programu jsou realizovány v plném rozsahu. Do této třídy integrujeme děti se speciálními 

vzdělávacími potřebami a děti s odlišným mateřským jazykem.  Pokud integrace probíhá, působí zde 

asistent pedagoga. Cizojazyčný asistent pouze, pokud můžeme čerpat jiné neinvestiční zdroje. 

 

3.1.5 Oranžová pastelka: 
Třída v budově Nepomucká 1253/5. Počet dětí ve třídě je 25, včetně dětí s OMJ a dítětem se SVP. 

Věkové složení třídy je heterogenní, tj. od 3 až 6(7) let věku. O děti se starají dvě učitelky a jedna 

asistentka pedagoga. Třída je uspořádána v principu podnětného prostředí Začít spolu, principy 

tohoto programu jsou realizovány v plném rozsahu.  integrujeme děti se speciálními vzdělávacími 

potřebami a děti s odlišným mateřským jazykem.  Pokud integrace probíhá, působí zde asistent 

pedagoga. Cizojazyčný asistent pouze, pokud můžeme čerpat jiné neinvestiční zdroje 

3.2 Pravidla pro zařazování dětí do jednotlivých tříd: 
Věkově heterogenní složení tříd nám umožňuje zohledňovat zařazování sourozenců do jedné třídy, 

snažit se o věkovou vyváženost v jednotlivých třídách a tím posílit společenskou soudržnost vztahů 

mezi dětmi. Když je to možné, snažíme se i o genderovou vyváženost třídy. Ovšem, tady musíme dbát 

na adresu trvalého bydliště – dostupnost jednotlivých pracovišť.  Pokud kapacita jednotlivých 

pracovišť nemůže vyhovět poptávce, o zařazení jednotlivých dětí do tříd rozhoduje ředitelka školy. 

3.2.1 Přijímání nových dětí: 
Řídíme se aktuálním zněním zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání. 

Přijímání nových dětí probíhá tzv. Zápisem dětí do mateřských škol. Probíhá ve třech kolech – 

elektronická registrace, předání přihlášky a přijetí/nepřijetí. Zřizovatel naší školy organizuje Zápis na 

svých webových stránkách. Základním kritériem pro přijetí dítěte je trvalý pobyt dítěte na Praze 5 a 
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věk dítěte. Zápis je vyhlašován v dubnu kalendářního roku. Během školního roku děti nepřijímáme, 

pouze v případě uvolnění kapacity. 

3.3 Den v naší škole 
Den v naší škole má jasný řád, který je schopen flexibilně reagovat na potřeby dětí, jejich činnost a 

realizaci. Proto časové ohraničení jednotlivých „bloků“ jsou orientační, ale přesto umožňují udržet 

vnitřní organizaci školy v propojení výchovně vzdělávacího procesu a provozními podmínkami, které 

jsou nedílnou součástí života školy.   

Struktura dne: 

blok Obsah – smysluplnost Orientační časový blok 

Příchod do MŠ 
a 
Ranní úkol 

Při příchodu do MŠ čeká na 
děti a jejich rodiče časově 
nenáročný ranní úkol. 
Vztahuje se k tématu, o 
kterém se právě učí. Vytváří 
příležitost ke spolupráci dítěte 
s rodičem. 

7:00 – 8:15 

Volné hry Děti si hrají v prostorách všech 
center aktivit. Vybírají si 
činnosti, která je zajímají.  

7:00 – 9:00 

Ranní přesnídávka Průběžná, dle volby dítěte 8:30 – 9:00 

Ranní kruh Příležitost k budování 
společenství-vzájemné 
pozdravení, sdílení zážitků, 
oslavy, pohybovou chvilku a 
seznámení se s programem 

9:00 - 9:15 

Činnosti v centrech aktivit – 
Knihy a písmena, Domácnost, 
Manipulační a stolní hry, Pokusy 
a objevy, Voda písek, Ateliér, 
Dílna, Kostky, Hudba, Pohyb, 
Dramatika 
Hodnotící kruh 

Spojovník rozmanitých 
činností, které dětem 
nabízíme, je téma, o němž se 
učíme. Takto koncipovaná 
nabídka umožňuje dětem 
vybrat si, co odpovídá jejich 
skutečným potřebám a 
zájmům, a je klíčovým 
nástrojem individualizace 
vzdělávání 

9:15 – 9:45 

Pobyt venku, pohyb, spontánní 
učení v přírodě 

Pohybové aktivity (prolézání, 
skákání, běh, houpání, míčové 
hry, aj.), poznávání přírody, 
pěstitelské a badatelské 
činnosti. 

9:45 – 11:45 

Oběd Oběd je nejen příležitost 
k uspokojování biologických 
potřeb, ale také sociální a 
kulturní zkušeností (stolování, 
sebeobsluha, samostatnost) 

11:45 – 12:15 

Příprava dětí na odpočinek a 
klidové činnosti 
 

 12:15 - 12:30 
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Případné vyzvedávání dětí po 
obědě 

Odpočinek a klidové činnosti Čtení, poslech pohádek, 
relaxace na lehátkách. 
Klidové činnosti. 

12:30 – 14:00 

Odpolední svačina Průběžná odpolední svačina. 14:15 - 14:45 

Volné hry v centrech aktivit / 
pobyt venku 

Děti mohou průběžně posvačit 
a věnovat se započatým 
činnostem  

14:00 – 17:00 

  

   

 

 

 

3.4 Charakteristika vzdělávacího programu 
 

 „Leť, slunéčko, leť a poznávej svět “ 
 

3.4.1 Vzdělávací strategie: 
Výchovně vzdělávací proces realizujeme v souladu s programem pro vzdělávání dětí předškolního a 

mladšího školního věku – Začít spolu. Staví na demokratických hodnotách, respektu k jedinečnosti 

každého dítěte, spolupráci, partnerství s rodinou a širší komunitou ve vzdělávání dětí. Tento program 

koresponduje s požadavky Rámcových vzdělávacích programů. Začít spolu ukazuje, že kompetenční 

model vzdělávání může být realitou. Nabízí cestu, jak vzdělávat, aby učení dávalo smysl a přinášelo 

radost. S cíli, které deklaruje Strategie 2030+, je program Začít spolu plně v souladu.  Výhodou tohoto 

programu také je, že nabízí ucelený didaktický systém, o který se může škola/učitel opřít, a zároveň 

dostatečný prostor pro kreativitu učitele a k přizpůsobení vzdělávání potřebám konkrétní dětí, rodin 

a podmínkám, které má škola k dispozici.  Zavedení a realizace programu nevyžaduje nadstandartní 

investice do materiálního vybavení, klade ale nároky na pedagogy – na jejich profesní rozvoj, další 

vzdělávání, vzájemnou spolupráci a ochotu měnit zaběhnuté postupy.   

V našich výchovně vzdělávacích činnostech zachováváme 4 principy pedagogické práce: 

1. Společné vzdělávání pro všechny děti – podporujeme rozmanitost, protože ji vnímáme jako 

nedílnou a cennou součást naší společnosti. Respektujeme potřeby všech dětí s ohledem na různé 

kulturní a sociální prostředí, ze kterého pocházejí, a zároveň jejich aktuální schopnosti. Budujeme 

vzájemnou důvěru, respekt a dobré vztahy mezi dětmi. Vytváříme jim prostor být sami sebou i 

příležitost ke vzájemné spolupráci. 

2. Aktivní zapojení dítěte – Dáváme dětem prostor učit se vlastní činností a prožitkem. Zaměřujeme 

se na rozvoj jejich kompetencí. Nabízíme dětem příležitost vyhledávat a zpracovávat informace, učit 

se z různých zdrojů, od sebe navzájem, prezentovat své myšlenky, objevovat, experimentovat, užívat 

rozmanité strategie řešení problémů, týmově spolupracovat, svoje činnosti si plánovat a reflektovat. 

Chybu považujeme za přirozenou součást učení. Podporujeme vnitřní motivaci dětí k celoživotnímu 

vzdělávání, které je i pro nás nezbytnou cestou rozvoje. 
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3. Učení v souvislostech – Učení plánujeme as realizujeme v souvislostech a provázanosti se životem. 

Využíváme autentických situací a námětů, jejichž nositeli jsou samy děti. Chceme, aby porozuměly 

světu, ve kterém žijí, a uměly jej kriticky reflektovat. Učení v souvislostech podporujeme časovou a 

organizační strukturou dne. Vzdělávání probíhá ve větších tematických celcích, v podnětném 

učebním prostředí uspořádaném do center aktivit 

4. Rodiče a komunita jsou vítanými partnery – Vytváříme partnerský vztah s rodinami dětí a širší 

komunitou. Nabízíme jim různé formy spolupráce, možnost aktivně se podílet na chodu školy, zapojit 

se do vzdělávání dětí i budovat vztahy mezi sebou navzájem. Otevřenou komunikaci a spolupráci 

s rodinami považujeme za důležitý předpoklad zdárného učení a podpory rozvoje dítěte.  

Prostředí k učení v mateřské škole s programem začít spolu je uspořádáno do center aktivit, 

souhrnně nazývané podnětné prostředí. Pochopení podstaty tohoto pojmu je úspěch v realizaci 

programu všech účastníků výchovně vzdělávacího procesu v naší škole. Věnujeme mu stálou 

pozornost a péči. Podnětné prostředí je tvořeno jedenácti centry aktivit: 

KNIHY A PÍSMENA-probouzí zájem dětí o čtení a psaní, rozvíjí jejich předčtenářskou gramotnost. 

DOMÁCNOST – děti si mohou osvojovat praktické dovednosti spojené s péčí o domácnost. 

MANIPULAČNÍ A STOLNÍ HRY – jsou místem, kde děti rozvíjí jemnou motoriku, smyslové vnímání a 

předmatematickou gramotnost. 

POKUSY A OBJEVY – experimentování, bádání, pokusy a objevy, učení probíhá badatelsky. 

VODA A PÍSEK – děti rozvíjí své smyslové vnímání a motorické dovednosti. 

ATELIÉR – rozvíjí vztah k umění, estetické cítění, barev, vztah k prostoru, rozvíjí motoriku, spolupráci, 

komunikaci. 

DÍLNA – vede děti k manuální zručnosti, technické představivosti, konstrukčnímu myšlení, 

k dovednosti pracovat podle návodu. 

KOSTKY – děti se učí vzájemné spolupráci, rozvíjí jemnou i hrubou motoriku, tvořivost, prostorovou 

představivost, matematické dovednosti. 

HUDBA – podněcuje rozvoj myšlení, abstrakce, improvizace, komunikace, relaxace. 

POHYB – zprostředkovává dětem poznávání vlastního těla, jeho možností či limitů, podporuje rozvoj 

fyzické zdatnosti – obratnosti, koordinace. 

DRAMATIKA – rozvíjí komunikační, prezentační a sociální dovednosti. 

Co dětem přináší centra aktivit? 

● Možnost si zvolit si činnosti, které odpovídají jejich zájmům a potřebám, 

● Příležitost k učení a rozvoji silných stránek, samostatnost – pomůcky jsou jim dostupné, 

dosáhnou na ně, 

● Jistotu – vědí, kam co patří, prostředí má svůj řád, 

● Soukromí, pocit bezpečí, centra jsou ohraničená 

● Podporu soustředění pozornosti na činnosti, 

● Příležitost hrát si a učit se individuálně i spolupracovat ve skupinách, 

● Prostor si svoje činnosti organizovat a plánovat (sebeřízené učení), 

● Situace spojené s reálným životem, činnostní a prožitkové učení. 
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Program Začít spolu je vhodný pro každé dítě. Náš školní vzdělávací program jim je prodchnut jak ve 

výběru aktivit a témat, tak i v realizaci a jeho naplnění, cílech a evaluaci pedagogické práce. 

Naše záměry: 

● Orientovat se na dítě – zaměření se na dosažení osobního maxima každého dítěte 

● Podporovat spolupráce mezi dětmi, vrstevnické učení 

● Činnostní výuka – aktivitu přebírá dítě, důraz na jeho odpovědnost a samostatnost 

● Zaměřenost na argumentaci, kritické myšlení, řešení problémů, komunikaci, spolupráci, 

vyhledávání informací, tzv. soft skills 

● Vzdělávání probíhá v blocích/projektech, které jsou tematicky provázané, děti si poznatky 

osvojují v souvislostech 

● Chyba je výzva, pomocník v procesu dalšího učení 

● Hodnocení formativní – slovní, děti mají prostor k sebehodnocení 

● Rodiče jsou partneři 

Naše cíle: 

● Naplňovat program Začít spolu v plném rozsahu 

● Program Začít spolu není pro nás alternativa, ale značka kvality 

● V každém dítěti probudit touhu učit se a poznávat – jako dítě umět pochopit, co se zrovna 

učí, umí naslouchat a umí pomoct, když někdo potřebuje. 

 

4 Vzdělávací obsah programu 
 

Tento vzdělávací program slouží pedagogům naší školy jako východisko vlastní výchovně – vzdělávací 

nabídky jednotlivých tříd – třídních vzdělávacích programů. Tvoří jej tři integrované bloky: To jsem já 

a to jsi ty, Rok jak kolo točí se, Dívej se a poznávej. Jednotlivé integrované bloky jsou inspirovány 

dílčími vhledy do života kolem nás během jednoho kalendářního roku. Bloky jsou flexibilní a mohou 

se vzájemně prolínat, tak abychom reagovali situačně na dění kolem nás, aby nás nesvazovaly při 

tvorbě jednotlivých programů, a tak můžeme reagovat na aktuální dění a společenské proměny. 

Jednotlivé bloky obsahují dílčí vzdělávací cíle, doporučené činnosti a očekávané výstupy.     

4.1 Integrované bloky: 

4.1.1 To jsem já a to jsi ty 

Záměr: Multikulturní 
Rozvíjet sociální dovednosti – spolupráce, stát se členem společenství (třídy, školy), umět se 

adaptovat na nové prostředí, přizpůsobit se změnám. Umět a přijímat společenské hodnoty a 

vytvářet tak kvalitní sociální vazby a prostředí:  

Okruhy záměru: 
● Bezpečné prostředí – adaptace, utváření prosociálního chování 

● Pravidla bezpečného společenského prostředí (třída, škola) 

● Posilování prosociálních dovedností a kompetencí – samostatnost, angažovanost, 

ohleduplnost 

● Respektování odlišností – každý je jedinečný 

● Respektování etnických zvláštností – kamarádi s OMJ, multikulturní prostředí ve třídě 
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● Společenská angažovanost – vnímám prostředí kolem sebe, rodina, komunita, kamarádi ve 

třídě 

Dílčí cíle: 
Dítě a jeho tělo: 

● uvědomění si vlastního těla 

● vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu 

● osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i 

pohody prostředí 

● rozvoj fyzické i psychické zdatnosti 

● osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě 

Dítě a jeho psychika: 

● získání relativně citové samostatnosti 

● poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, 

získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti) 

● rozvoj schopnosti sebeovládání 

● rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat 

● rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky 

vyjádřit  

● rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu 

Dítě a ten druhý: 

● seznamování se s pravidly chování ve vztahu k druhému 

● osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a 

rozvíjení vztahů dítěte k jiným lidem 

Dítě a společnost: 

● poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného 

sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým 

v tomto prostředí 

● rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), 

přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat 

základní hodnoty v tomto společenství uznávané 

● seznamování se světem lidí, kultury, umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v 

němž dítě žije 

● vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností 

● rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj 

schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se 

přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny 

Dítě a svět: 

● seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije a vytváření pozitivního vztahu k 

němu 

● poznávání jiných kultur 

● rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám 
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Doporučená témata: 
Ahoj školko 

Když pravidla znáš, je ve škole snáz 

To jsem já a tady jsem doma 

Můj domov 

Jak se cítím, když….. 

To jsem já a to jsou moji kamarádi 

 

Doporučené doplňkové aktivity: 
Persona dolls – prosociální metoda, kterou využívají proškolené pedagožky v kmenových třídách, 

nebo dle domluvy s kolegyní v hostující třídě.  

Žabák a jeho mouchy + kniha 

Spolupráce s cizojazyčným školním asistentem pro děti s OMJ – dle domluvy, komunitní a osvětová 

setkání s rodiči a veřejností školy. 

 

4.2 Rok jak kolo točí se 

Záměr: Tradice 
Rozvíjet a podporovat angažovanost dětí. Rozvíjet a podporovat sociální vazby – tradice, svátky, 

výročí.   

   

Okruhy záměru: 
● Zvyky a tradice během roku u nás a ve světě 

● Významné dny – historie České republiky 

● Významné osobnosti české historie 

● Sportovní události 

● Tradice od září do června 

 

Dílčí cíle: 
Dítě a jeho tělo: 

● Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky 

● osvojení si věku přiměřených praktických dovedností 

Dítě a jeho psychika: 

● rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností, které předcházejí čtení a psaní, rozvoj 

zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, 

pohybové, dramatické) 

● vytváření základů pro práci s informacemi 
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● rozvoj zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného 

myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod od 

bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj kultivace představivosti a fantazie 

● rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření) 

Dítě a ten druhý: 

● ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými 

● posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, 

dětské herní skupině apod.) 

● vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobení 

apod.) 

Dítě a společnost: 

● rozvoj společenského i estetického vkusu 

● vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách 

Dítě a svět: 

● rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách 

● osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o 

okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho 

nebezpečnými vlivy 

Doporučená témata: 
Sv. Martin 

Halloween – Dušičky 

Advent 

Mikuláš 

Vánoce – svátky narození Ježíše Krista 

Masopust 

Velikonoce 

Čarodějnice 

Významné dny – den rodiny, matek, otců 

Sportovní slavnosti (např. Olympiáda) 

 

Doporučené činnosti: 
● Pálení morany 

● výroba a pálení čarodějnice 

● výroba masek na Masopust, Helloween 

● pečení cukroví 

● advent 

● návštěva výstav k tématu 

● vyfoukávání a malování vajec 
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● dlabání dýní 

● lampionový průvod 

● vaření “lektvarů” 

● zdobení stromečku 

● hraní divadla  

 

4.3 Dívej se a poznávej 

Záměr: Enviromentální 
Získávat poznatky o přírodním světě kolem nás, jeho rozmanitosti a bohatství, rozšiřovat povědomí o 

současném stavu životního prostředí, vlivu člověka na něj a možnostech jeho ochrany. 

Okruhy záměru: 

● Poznávání přírody (zvířata, ovoce, zelenina, rostliny) 

● Poznávání světa (vesmír, evoluce, stvoření) 

● Porozumění jevů kolem nás - proč a jak (objevy, fyzikální zákonitosti, bádání, 

experimentování)  

Dílčí vzdělávací cíle: 
Dítě a jeho tělo: 

● rozvoj a užívání všech smyslů (koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka 

apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí 

Dítě a jeho psychika: 

● rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, 

porozumění i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování) 

● vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o 

učení 

● posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.) 

● osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla) 

Dítě a ten druhý: 

● rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních 

● rozvoj kooperativních dovedností 

Dítě a společnost: 

● rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovednosti dítěte, rozvoj 

schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se 

přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny 

● vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, 

rozvoj dovedností umožňující tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat 

Dítě a svět: 

● vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou, lidmi, 

společností, planetou Zemí 
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● pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale 

také poškozovat a ničit 

● Vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o 

jeho rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách 

 

Doporučená témata: 

● zvířata  - společenství, determinace jejich chování 

● ovoce a zelenina – bádání, porovnávání, souvislosti 

● fyzikální a chemické procesy v přírodě, pokusy 

● pěstitelské činnosti, pozorování  

● vesmír 

● pravěk 

● V moři je místa dost 

● Raketou do vesmíru 

 

Doporučené činnosti: 
• Spolupráce s odborníky   

• Spolupráce s rodiči – moje zaměstnání 

• Spolupráce s neziskovými organizacemi 

• Návštěva divadel, galerií, hudebních aktivit 

• Učení v přírodě 

• Bádání v přírodě 

 

  



18 
 

6 Evaluační systém 
Evaluace je proces, který oceňuje kvalitu a vede ji k jejímu zvyšování. V praxi naší školy dochází 

k průběžnému vyhodnocování vzdělávací činnosti, situací a podmínek vzdělávání. Zaměřujeme se i na 

kvalitu realizace programu Začít spolu. K tomu využíváme Kompetentní učitel 21. století, mezinárodní 

profesní rámec kvality ISSA. Smyslem tohoto dokumentu je umožnit učiteli snáze se průběžně 

vyhodnocovat svoji práci podle jasně daných kritérií, získá konkrétní zpětnou vazbu o oblasti, která 

ho v jeho dalším profesním rozvoji aktuálně zajímá.   

   

6.1 Evaluační nástroje: 
Pedagogická práce a podmínky vzdělávání 

Nástroj Sledovaná 
oblast 

četnost úroveň forma cíl vyhodnocuje 

Swot analýza Podmínky 
vzdělávání, ŠVP 

1x ročně 
– 2. 
pololetí 

V rámci 
kolektivu 
ve třídě 

dotazník Zhodnotit 
kvalitu 
podmínek 
vzdělávání 
v naší škole 

Ředitelka, 
s výsledky 
seznamuje na radě 
učitelů 

Osobní 
evaluační 
dotazník 

Podmínky 
vzdělávání, 
naplňování cílů 
ŠVP 

1x ročně 
– 
2.pololet
í 

individuá
lní 

dotazník Zajistit 
osobnostní 
růst učitele, 
prevence 
syndromu 
vyhoření, 
zvyšování 
jeho 
kompetencí 

Ředitelka, osobní 
pohovor 

Plán ped.  a 
strategických 
rad  

Nadstandartní 
práce učitele a 
provozních 
zaměstnanců, 
plánování 

4x ročně kolektivn
í 

Dotazník, 
sdílení, 
osobní 

Spravedlivé 
finanční 
oceňování 
zaměstnanců
, 
dlouhodobé i 
krátkodobé 
plánování. 

Ředitelka, 
individuálně, 
vedoucím učitelky, 
vedoucí školní 
kuchyně 

Kompetentní 
učitel 21. 
století 

Indikátory 
kompetentního 
učitele – Začít 
spolu 

průběžně V rámci 
sdílené 
dobré 
praxe 

Dotazník, 
ústní 

Osobnostní  
předpoklady 
dobrého 
učitele  

Ředitelka, pracovní 
kolektiv 

Hospitační 
činnost – 
individuální, 
 
Hospotační 
činnost 
vzájemná 

Hospitace 
kompetentním 
pracovníkem, 
ředitelkou školy 
 
Výměna dobré 
praxe, vzájemná 
inspirace 

Dle 
ročního 
plánu, 
průběžná 
 
průběžná 

Individuá
lní, práce 
v týmu 
 
 
kolektivn
í 

Záznamo
vý arch 
 
 
 
Záznamo
vý arch 

Hodnocení 
pedagogické
ho procesu 
 
 
Podnětné 
prostředí, 
plánování, 
činnost 

Ředitelka, 
kompetentní 
pracovník, 
hospitující 
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v centrech 
aktivit 

Hodnocení 
práce učitelky 
TVP 

Autoevaluační 
dotazník po 
ukončení TVP  

průběžně individuá
lní 

Záznamo
vý arch 

Autoevaluac
e 
pedagogické
ho procesu 

Ředitelka, 
zástupkyně 
ředitelky 

Kontrolní 
činnost 

Povinná 
dokumentace 

průběžně týmová zápis Povinné 
dokumenty, 
docházky 

Ředitelka, 
zástupkyně 
ředitelky 

Mentoring 
Step by Step 

Učitel a jeho 
praxe 

průběžně Individuá
lní, 
týmová 

Sdílení 
dobré 
praxe, 
zápis 

Udržení 
značky 
kvality 
programu 
Začít spolu  

Mentor Step By 
Step 

 

Evaluační nástroje zaměřené na dítě 

nástroj Sledovaná 
oblast 

četnost forma cíl vyhodnocuje 

Konkre 
tizované 
očekávané 
výstupy RVP 
PV 

Očekávané 
výstupu v rámci 
vzdělávání 
dítěte 

Průběžně po 
dobu 
docházky 
dítěte 

Záznamový 
arch 

Sledování vývoje 
dítěte ve vývoji 
a rozvoji po 
celou dobu jeho 
docházky v MŠ 

Učitelka, 
zákonný 
zástupce 

Diagnostika 
ISophy 

Psychosociální 
vývoj dítěte 

1x ročně Záznamový 
arch 

Sledování 
dosažených 
psychosociálních 
dovedností 
dítěte 
v konkrétním 
věkovém období 
po dobu 
docházky v naší 
škole. 

Učitelka, 
systém online 
podle dat, 
zákonný 
zástupce  

Hodnotící 
kruh 

Řízená činnost 
v centrech 
aktivit  

průběžná ústní Sebehodnocení 
a sebepojetí 
dítěte 

Dítě, učitelka 

Hodnocení 
IVP dětí se 
SVP 

dítě 1x za rok Dotazník, 
záznamový 
arch 

Úroveň 
naplněných cílů 

Učitelka, 
speciální 
pedagog 

 


