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NAVŠTÍVILI JSME 
MŠ LITIJA



HLAVNÍ PRINCIPY 
VZDĚLÁVÁNÍ:
1) INDIVIDUALIZACE / INKLUZE = vzdělávání přizpůsobené potřebám a možnostem 
každého dítěte…

2) KOMPETENČNÍ MODEL VZDĚLÁVÁNÍ = vzdělávání zaměřené na samostatnost, 
odpovědnost, spolupráce, komunikace, schopnost řešit problémy, umět si poradit, 
plánovat svoje cesty v učení…



práce UČITELE VE TŘÍDĚ S DĚTMI S 
OMJ1) učitel v kontaktu s dítětem projevuje vstřícnost, vřelost, zájem a respekt každému dítěti

2) učitel poskytuje dětem možnost volby. Volbu dítě respektuje a k jejímu respektování vede ostatní

3) učitel svým přístupem k dětem podporuje rozvoj odpovědnosti, samostatnosti a sebekontroly dětí.

4) učitel vytváří pro každé dítě rovné příležitosti k zapojení se do života třídy a třídní komunity

5) učitel užívá širokou škálu metod aktivního učení

6) učitel nabízí dětem aktivity podporující objevování, experimentování, kladení otázek a tvořivost

7) učitel využívá výchovně-vzdělávacích strategií, které pomáhají dětem vytvářet si mezi sebou pozitivní 
vztahy a vzájemně spolupracovat

8) učitel vytváří učební příležitosti blízké každodennímu životu a reálným situacím, s nimiž se děti 
setkávají

9) učitel utváří učební prostředí, které vybízí děti k činnostem, umožňuje jim pracovat na široké škále 
aktivit, a to nezávisle na jeho osobě

10) učitel nabízí dětem širokou škálu variabilních pomůcek a materiálu. Materiály jsou dětem přístupné, 
mnohou si je samostatně brát a využívat v procesu svého učení



PLÁNOVÁNÍ ČINNOSTÍ PRO DĚTI S 
OMJ
• Dítě je aktivní součást procesu

• NAPŘ.: V PONDĚLÍ MAJÍ DĚTI VOLNOU HRU, KTEROU UČITEL 
POZORUJE A NA ZÁKLADĚ VYPOZOROVANÝCH VĚCÍ S DĚTMI PLÁNUJE 
AKTIVITY NA CELÝ TÝDEN / MĚSÍC

• do aktivit se zařadí i výroba s dětmi didaktických pomůcek a materiálů na dané téma

• při plánování nejde o KVANTITU,  ALE KVALITU! (není potřeba mít každý den „výtvor na výstavku“)

• prezentovat práci dětí pomocí fotografií (vytisknout a dát na nástěnku – např.: práce v CA písek, 
dílna,…)

• zajistit dostatek materiálu v centrech

• pravidelně zařazovat aktivity venku (školní zahrada, les,…)

• vymyslet aktivity tak, abychom mohli pouze pozorovat, nezasahovat





RITUÁLY



Rozvržení tříd





Využití zahrady







INSPIRACE NA 
pomůcky 





VŠECHNY ŠKOLKY JSOU PRO DĚTI OD 11 MĚSÍCŮ…





INSPIRACE PRO PANÍ 
KUCHAŘKY ☺



DĚKUJEME ZA SKVĚLOU PŘÍLEŽITOST VYDAT SE NA 
STÁŽ DO SLOVINSKA,  INSPIROVAT SE NOVÝMI 

POZNATKY A MYŠLENKAMI!

!! DOPORUČUJEME !!


