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I. Představení školy 

Základní údaje o škole 

 

Název školy:  Základní škola a Mateřská škola Brno,  

Bosonožské nám. 44  

Zřizovatel školy: Statutární město Brno, Městská část Brno - Bosonohy 

Ředitel školy:   Mgr. Stanislav Skřička 

Zástupkyně ředitele:  

pro MŠ:  Zdeňka Bendová 

Telefon:  ZŠ: 547 227 171, MŠ: 547 227 255 

Právní forma: příspěvková organizace 

Emailová adresa: zsbosonohy@seznam.cz 

Adresa www:  www.zsbosonohy.cz 
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Základní údaje o Mateřské škole   

 

Mateřská škola Konopiska 6 je součástí právního subjektu Základní školy 

a Mateřské školy Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvkové organizace. Součástí 

mateřské školy je školní kuchyně, která zajišťuje stravování dětí a závodní 

stravování zaměstnanců. 

Předpokládané  provozní údaje: 

Počet tříd: 3 

Počet dětí: 75  

Počet pedagogických pracovnic: 6 

Počet zaměstnankyň ŠJ: 2 + vedoucí školní jídelny 

Ostatní provozní zaměstnankyně: 2 

Provozní doba MŠ:  6:30 – 16:30 hodin. 

Charakter a umístění školy 

 

Mateřská škola Konopiska 6 je umístěna na okraji městské části Brno – Bosonohy. 

Budova MŠ byla nově postavena v roce 2007 z důvodu již nevyhovujícího stavu 

dosavadní budovy mateřské školy na ulici Ostopovické. Budova je dvoupodlažní, 

vyhovující současným požadavkům, obklopena zachovanou zahradou, která 

se rozšířila odkoupením sousedního pozemku. Provoz byl zahájen k 1. 9. 2007. 

Činnosti probíhají převážně v prostorách MŠ, na školní zahradě a v okolí Bosonoh.  
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Zahrada se vzrostlými stromy je zrekonstruovaná, vybavena tělovýchovným 

prvkem, jehož součástí je skluzavka, průlezka a menší horolezecká stěna. 

Nechybí zde pružinové houpačky a dvě pískoviště. Pro pohybové a sportovní vyžití 

slouží zatravněné plochy a zákoutí vhodné k míčovým hrám. 

Pro jízdu na odrážedlech a koloběžkách máme na zahradě vydlážděné cestičky. 

K úschově hraček a nářadí slouží dřevěný domek, ke kterému je zvláštním vchodem 

připojena dětská zahradní toaleta s umyvadlem. Na jeho jižní stěně máme umístěný 

domeček pro hmyz, který si děti vytvořily ve spolupráci se studenty místní 

Střední školy stavebních řemesel. K pracovním, výtvarným i jiným činnostem slouží 

prostorný altán. Dva zahradní domečky jsou určeny pro různé námětové hry 

a pracovní činnosti (např. pracovní dílna pro práci se dřevem, přírodninami 

a ostatním vhodným materiálem). Společně pečujeme o zeleninový záhonek a malý 

kompost. Pod velikým smrkem jsme s dětmi založili tzv. „ježkoviště a mraveniště“. 

Terén je uměle upravený také pro zimní bobování. Zahrada slouží celoročně také pro 

pozorování změn v přírodě, počasí, ke smyslovému vnímání přírody, sběru přírodnin.  

Pozorujeme zde hmyz a veverčí rodinku, která žije ve větvích smrku. 

Okolí Bosonoh nám nabízí spoustu atraktivních míst k vycházkám, hrám 

a poznávání přírody. Mezi tato místa patří např. památná vrba, okrasné jabloně 

vysazené na ulici Hoštické dětmi naší MŠ, památná historická oblast „Hradisko“, 

potok Leskava, kohoutovický les, studánka „U panenky Marie“, bosonožská 

Myslivna, přírodní rezervace na ulici Travní. Pořádáme také exkurze do sběrného 

dvora v Bosonohách. Hojně také využíváme hřiště v Bosonohách a máme také 

možnost využívat nové pohybové prostory v ZŠ. Dle zájmu rodičů nabízíme pobyt 

na škole v přírodě. 

Kroužky a akce konané mimo prostory MŠ: např. předplavecký výcvik, kulturní 

akce, výlety a výukové programy. 
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Vnitřní uspořádání mateřské školy a tříd  

 

V mateřské škole jsou tři prostorné třídy. V přízemí je umístěna nově vybavená 

kuchyně. Třídy jsou zařízeny moderním nábytkem, čističkami vzduchu, žaluziemi. 

Žaluzie v oknech umožňují regulovat intenzitu slunečního záření. Veškeré plochy 

přístupné dětem, stejně jako nábytek jsou omyvatelné, místnosti pro uskladnění 

lůžkovin jsou větratelné. 

Děti jsou k předškolnímu vzdělávání přijímány podle kriterií v rámci elektronického 

systému přijímání dětí do mateřských škol Magistrátu města Brna, odboru školství, 

mládeže a tělovýchovy. 

Rozdělení dětí do tříd: 

Třída Berušek je vybavena interaktivní tabulí a je určena pouze pro předškolní děti 

ve věku 5 – 7 let. Třída Motýlků je smíšená, pro děti ve věku 3 – 6 let. Ve třídě 

Motýlků je třída doplněna dětmi předškolního věku, které přesahují povolenou 

kapacitu počtu 25 dětí třídy Berušek. Děti předškolního věku ze třídy Motýlků 

se účastní veškerých aktivit a činností určených pro předškoláky (práce s interaktivní 

tabulí, výukové programy, přírodovědné programy, kulturní, případně sportovní 

akce, apod.). Třída Včeliček je určena pro děti ve věku 3 – 5 let. V každé třídě 

je přiměřeně přizpůsobený nábytek a vybavení pomůckami a hračkami. 

Ve třídě Motýlků a Berušek budeme pokračovat v „koutcích pro předškoláky“, kdy 

každý z nich má založenou vlastní složku na ukládání svých prací a společné 

nástěnky s přehledem plnění zadaných úkolů. Umožňujeme případnou integraci 

dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Pedagogický sbor mateřské školy tvoří 6 učitelek. Ve třídě Včeliček má učitelka  

a zástupkyně ředitele školy pro mateřskou školu krácený úvazek tzv. „přímé práce 

s dětmi“. Tato třída je určena, po ukončení denního provozu, pro odpolední 

mimoškolní zájmové aktivity.  

Organizace dne spočívá v postupném přebírání a přecházení dětí ze třídy Motýlků 

do tříd Včeliček a Berušek. K rozcházení dětí v závěru provozní doby slouží opět 
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pouze třída Motýlků. Každá třída je vybavena vlastní šatnou, toaletami, umývárnou, 

skladem pro lehátka a lůžkoviny, zázemím pro zaměstnance (učitelky a provozní 

zaměstnance). Prostor třídy je opticky rozdělen na dvě části: část se stolečky, která 

slouží také jako jídelna a část „herna“, která je vybavená kobercem a slouží také 

pro odpolední odpočinek. Celý prostor je využíván pro činnosti dětí. 

Děti svačí a obědvají ve svých třídách. Oběd je časově odstupňován od třídy 

Motýlků, přes třídu Včeliček, po třídu Berušek. Jídelníček vypracovává kuchařka 

po dohodě s vedoucí kuchyně. Ta dbá na pestrost a vyváženost stravy s dostatkem 

ovoce a zeleniny. V případě, že dítě odmítá některý pokrm, nebo nemůže 

ze zdravotních důvodů jídlo jíst, kuchařka po dohodě s rodiči tento pokrm upraví. 

Děti do jídla nenutíme, ale dbáme, aby se podle svých možností najedly. Vždy 

si mohou podle chuti přidat.  

O čistotu a pořádek se během dne starají školnice a uklízečka. 

Hlavní každodenní činností rozvíjející dítě je hra a prožitkové učení. Činnosti jsou 

podřízeny tematickým částem rozpracovaným v Třídních vzdělávacích programech 

a v osobních přípravách učitelek. Hlavní činností dětí je hra (spontánní nebo 

polořízená), další je činnost řízená. 
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Organizační uspořádání školy 

 

MOTÝLCI           BERUŠKY                VČELIČKY 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Scházení dětí, hry, 

řízená a zájmová činnost od 6:30 h  7:00 h                   8:00 h 

 

Přesnídávka:   9:00 -  9:30 h 

 

Hry, řízená a zájm.  

činnost - dokončení :  9:30 - 9:45 h 

 

Pobyt venku      9:40 - 11:40 h            9:45 - 11:45 h        9:45 - 11:45 h 

 

Oběd                  od 11:55 h  od 12:10 h    od 12:05 h 

 

Odpolední odpočinek  

(i s přípravou)  od 12:45 do 14:20 h 

 

hry a činnosti dětí,  

které neusnou          od 13:30 do 14:20 h 

 

Svačina   od 14:30 do 15:00 h 

   

Hry a zájmové činnosti od 15:00 do 16:30 h 

 

Konec provozu tříd  16:30 h                16:00 h        15:00 -15:15 h    

      

                                                                       

 

 

 

Při všech režimových momentech vycházíme z aktuálních potřeb dětí, podle potřeby 

a dle uvážení může být upravena i doba pobytu venku. Doba hygieny, jídla 

a odpočinku se nemění. Plně využíváme školní zahrady i v odpoledních hodinách. 
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II. Charakteristika programu 
 

„Dítě je nositelem aktivní role, není pasivním přijímatelem vychovatelových snah. 

Je třeba mu umožnit svobodný rozvoj v rámci moudrého vedení, směřující 

k pochopení světa.“          

          J. A. Komenský 

 

Filozofie vzdělávacího programu 

 

Náš Školní vzdělávací program vychází z modelového programu Kurikulum 

podpory zdraví v MŠ (autorek Havlínová, Vencálková, a spol..), jehož filozofií je 

holisticko-interakční pojetí zdraví. 

Formy a metody práce 

 

Upřednostňujeme skupinové a individuální, méně se snažíme zařazovat také 

frontální způsoby práce s dětmi. Individuální práci předchází diagnostika každého 

dítěte. Na základě rozborů informací získaných o dítěti (dotazníky pro rodiče, 

pozorování dětí, pracovní listy předškoláků, kresba, konzultace s rodiči, atd.,), 

vyhodnocují učitelky dosaženou úroveň dovedností a znalostí dítěte a naplánují 

individuální působení v oblasti, kde je potřeba. Individuální práce s předškoláky je 

založena na postupném rozvoji percepčních složek a rozvoji grafomotoriky. Splněné 

úkoly si po kontrole učitelkou děti samy vyhodnotí na nástěnku barevnými 

špendlíky. 

Plánujeme v pěti oblastech: 

1. Oblast biologická 

Zahrnuje lidské tělo a aktivní pohyb, sebeobsluhu, zdravou výživu, bezpečnost 

a ochranu zdraví. 

2. Oblast psychologická 

Zde se zabýváme poznáváním, prožíváním a sebepojetím. 
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3. Oblast interpersonální  

Podporujeme respekt a toleranci, komunikaci a spolupráci. 

4. Oblast socio-kulturní             

Zahrnuje rodinu a domov, školu mateřskou a základní, obec a zemi. 

5. Oblast environmentální 

Sleduje souvislosti, vývoj a změnu, rozmanitosti a ovlivňování člověkem.  

Každodenně sledujeme: 

 Dodržování pravidel soužití, 

 hygienické návyky, 

 sebeobsluhu, 

 společenské a zdvořilostní návyky. 

Mezi nejčastěji používané metody patří: 

 Komunitní kruh, 

 diskusní kruh, 

 prožitkové učení, 

 tvořivá dramatika, 

 řízené skupinové činnosti, 

 řízené individuální činnosti. 
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Dlouhodobé záměry rozvoje školy 

 

Neustále se zhoršující životní prostředí kolem nás je důvodem k tomu, abychom 

hledali způsoby, jak tyto negativní jevy eliminovat. Proto se ve svém vzdělávacím 

programu přidružíme k projektům EKOLOGIE, tj. k vytváření a ochraně zdravého 

životního prostředí. Naše mateřská škola je již od roku 2008 členem celostátní sítě 

mateřských škol se zájmem o ekologickou a environmentální výchovu 

MRKVIČKA. 

Naším dlouhodobým záměrem se stala cesta k přírodě. Proto se snažíme dětem 

pomoci poznávat přírodu, získávat aktivní zájem o přírodu, získávat emocionálně 

bohatý vztah k přírodnímu prostředí a citlivost k aktuálnímu stavu přírody. Snažíme 

se, aby si děti  uvědomily, že jsme nedílnou součástí přírody a aby se samy chtěly 

účastnit na její ochraně. 

Usilujeme o to, aby si naše mateřská škola vytvořila tradici založenou na kvalitě 

mezilidských vztahů a takto byla v povědomí veřejnosti. 

„Kdo má děti hodně rád, ten si s nimi umí hrát. A ten kdo to neumí, málo lásce 

rozumí.“ 

V období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019 jsme zapojeni do projektu „Rovný přístup 

v předškolním vzdělávání ve městě Brně“. Realizátorem projektu je magistrát 

města Brna. Jeho cílem je zvýšení dostupnosti, kvality a inkluzivity předškolního 

vzdělávání. Kromě široké nabídky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

a možnosti spolupráce mateřských škol formou „Sdílení zkušeností dobré praxe“, 

je pro nás velkým přínosem personální podpora, kterou je školní asistentka.  

Polytechnická výchova v naší mateřské škole 

Naše mateřská škola navázala spolupráci s místní Střední školou stavebních řemesel. 

Spolupráce probíhá hlavně na úrovni projektu „Technické mateřské školy“.  

Projekt je pilotním projektem jedenácti mateřských škol  na území Statutárního 

města Brna. 

Finanční podpora projektu umožňuje zakoupení nářadí a materiálů pro pracovní 
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činnosti v mateřské škole a proškolení pedagogů. Cílem tohoto projektu je probuzení 

zájmu dětí o technickou, řemeslnou a manuální práci. Formou prožitkového 

a situačního učení si děti osvojují řemeslnou zručnost, pracovní postupy a vytváří 

si vztah k řemeslu. Děti využívají skutečné pracovní nástroje, které jsou velikostně 

přizpůsobeny – (ponk, kladívka, pilky, apod.). Budeme nadále prohlubovat 

vzájemnou spolupráci se SŠSŘ formou vzájemných návštěv, kdy studenti učí děti 

MŠ zacházet s nářadím a přiblíží jim možnosti v oblasti řemesel.  
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III. Neformální kurikulum – podmínky vzdělávání 
 

Integrující principy programu podpory zdraví. 

Respekt k přirozeným lidským potřebám  

 

Úkolem naší mateřské školy je zabezpečit zdravý a harmonický, fyzický 

a psychický vývoj předškolních dětí v návaznosti na rodinnou výchovu. 

Uspokojujeme a respektujeme individuální potřeby dětí, rozvíjíme jejich 

schopnosti a dovednosti. Přispíváme ke zvýšení sociálně kulturní úrovně péče o děti 

a vytváříme základy jejich dalšího vzdělávání. Připravujeme děti pro budoucí život. 

Naším cílem je, aby děti dobu strávenou v naší mateřské škole prožívaly v duševní 

pohodě, pobyt byl pro ně radostí s pocitem bezpečí, jistoty, lásky a porozumění. 

Učitelky ke každému dítěti přistupují s láskou, úctou a taktem, bez direktivního 

přístupu. Respektují individuality dětí, pěstují v nich důvěru, učí je toleranci 

a vzájemné spolupráci. Pozitivně působí na sociální vývoj dítěte.  

 

Záměry: mít jeden pro druhého porozumění, vzájemně se respektovat 

a důvěřovat si. 

Rozvíjení komunikace a spolupráce 

 

Zaměstnanci naší MŠ jsou ochotni vydat své osobní nasazení pro splnění úkolu 

prospěšnému celému kolektivu. Mají zájem na dobré pověsti školy. Snažíme 

se o vytváření dobrých vztahů mezi zaměstnanci mateřské školy, které se vyznačují 

pozorností, tolerancí a úctou k vykonané práci a ochotou vzájemně si pomáhat. 

Na základě těchto vztahů mezi dospělými se daří také kladná komunikace 

a spolupráce dětí s učitelkou a učitelky s dětmi.  

Na začátku školního roku se koná první metodická schůzka, na které si sjednotíme 

postup při vytváření pravidel dětmi a zaměříme se na jejich důsledném dodržování.  

Záměr: podporovat u dětí učení se navzájem, upevňovat zdvořilostní návyky. 
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Naplňování podmínek podpory zdraví a záměry, kterých chceme 

ještě dosáhnout 

1. Učitelka podporující zdraví  

Předškolní věk je zcela specifickým obdobím rozvoje dítěte, v němž se zásadním 

způsobem utvářejí důležité struktury osobnosti člověka. Objevuje se potřeba 

soudržnosti s vrstevníky. Zmeškané se nedá již nikdy „doučit“. Dítě získává spoustu 

návyků a dovedností.  

Všechny učitelky mají možnost vybírat si z široké škály vzdělávacích programů 

a nabídek, obnovovat, prohlubovat a doplňovat své znalosti v oblasti teorie, praxe 

a hlavního zaměření školy. Je nutné neustále rozvíjet vlastní osobnost, své postoje, 

chování a žebříček hodnot. Snažíme se učitelkám poskytnout možnost využití volna 

k domácímu samostudiu, pokud to však dovolí provoz MŠ (v době zvýšené 

nemocnosti dětí nebo při pravidelně se opakující slabší docházce dětí, např. v době 

školních prázdnin, apod.).  

Každá učitelka přijímá vlastní postoj ke své práci a roli učitelky ve třídě. 

Musí si uvědomit, že už není středem všeho dění, avšak ani pouhým dozorem. 

Děti neponechává jim samotným, ale je s nimi a mezi nimi a svými odbornými 

přístupy a metodami usnadňuje dětem dělat to, co dělat chtějí. 

Jsme připraveni věnovat se také nadprůměrně nadaným dětem. Pokud učitelka 

na základě diagnostiky takové dítě určí a nadprůměrné nadání potvrdí psycholožka 

Pedagogicko psychologické poradny, bude dítěti vypracován individuální 

vzdělávací plán, podle kterého budou učitelky s dítětem v příslušné třídě pracovat. 

Stejným způsobem jsme připraveni integrovat do výchovně-vzdělávacího procesu 

také děti, které jsou určitým způsobem znevýhodněny. 

Záměry: vzdělávat se v oblasti nových pedagogických metod a zabývat 

se prevencí syndromu vyhoření 
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2. Rytmický řád dne 

Pohoda a příjemná atmosféra je pro naši mateřskou školu charakteristická. Všichni 

zaměstnanci mají zájem o svoji práci a společně vytvářejí podmínky pro radostný 

pobyt dětí. Jedním z prvních kroků při zápisu a adaptaci nového dítěte je seznámení 

rodičů a dítěte s prostředím a možnostmi, které nabízíme.  

Záměry: chceme i nadále pokračovat ve velmi kvalitní spolupráci s rodiči 

a v organizaci hovorových hodin. Po domluvě s rodiči vyřešíme případnou obtížnější 

adaptaci jejich dítěte formou, která bude po vzájemné domluvě pro dítě 

nejpřijatelnější. Také budeme vhodným přístupem působit na rodiče dětí, které 

pobývají v mateřské škole pravidelně neúměrně dlouho. Učitelky budou klást důraz 

na větší důslednost při vytváření hygienických návyků. V případě příznivého počasí 

budeme využívat častěji okolí Bosonoh k pobytům v přírodě. 

3. Tělesná pohoda a volný pohyb 

Prostorné třídy nám nabízejí bohaté možnosti poskytnout dětem nejen přirozený 

tělesný pohyb, ale i zařazování individuálních kompenzačních cvičení, např. cvičení 

na rehabilitačních míčích, cvičení při hudbě, kdy se zaměříme na správné držení těla, 

rovnovážné cviky, cvičení pro správné postavení klenby nohy. V zimním období 

máme možnost s nejstaršími dětmi využívat jednou týdně místní tělocvičnu 

v Orlovně s vybavením základního tělocvičného nářadí a náčiní. Po celý školní rok 

nám slouží vybavená školní zahrada. Nechali jsme upravit terén pro možnost 

zimního bobování. Nadále budeme co nejvíce využívat okolní přírodu k jejímu 

poznávání a pro různé pohybové aktivity.  

Budeme dbát na pravidelné střídání činností a odpočinku, respektování 

individualit při potřebě odpoledního spánku a respektování individuálního 

zdravotního stavu dítěte. Vytvoříme vhodné mikroklima a klid pro usínání. 

Ponecháme dětem optimální prostor a čas pro volnou hru. 

Vyvarujeme se přetěžování a nevhodné soutěživosti.  
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Podařilo se nám zajistit také intimitu dětí zhotovením přepážek mezi toaletami. 

Na rodiče budeme dále působit  v oblasti otužování dětí, přiměřeného oblékání, 

v rámci prevence nemoci, ale také v rámci bezpečnosti (např. nevhodné oblékání 

v MŠ, apod.). Opět chceme zařadit osvědčený program dentální hygieny, kdy se děti 

zábavnou formou učí správně pečovat o svůj chrup. 

Záměry: promyšleně a cílevědomě zařazovat cvičení posilující zdravý tělesný vývoj, 

dbát na bezpečnost při všech činnostech. 

4. Zdravá výživa 

Jídelníček sestavuje vedoucí školní kuchyně ve spolupráci s kuchařkou MŠ. 

Dbají při tom na vyváženou stravu s dostatkem čerstvého ovoce a zeleniny. 

V této oblasti se nám daří spolupracovat s rodiči - individuálními konzultacemi jsme 

již odstranili mnohé špatné stravovací návyky, či zlozvyky dětí při jídle.  

V každé třídě je umístěný samoobslužný pult pro dodržování pitného režimu, 

kde má každé dítě u své značky skleničku. Děti mají možnost volby mezi čajem 

a vodou. Větší děti se mohou obsloužit samy, menší požádají o pomoc učitelku nebo 

staršího kamaráda.  

V rámci seznamování dětí se základy zdravé výživy a ekologie společně pečujeme 

o vlastní zeleninový záhonek na školní zahradě.  

Záměry: děti k jídlu zásadně nenutit, ale nabízet a motivovat, aby ochutnaly jídlo, 

které neznají, nebo nemají rády, ale je pro ně zdravé. 

5. Spontánní hra 

Hra je pro dítě potřebou a zároveň hlavní činností v jeho rozvoji. Je započata 

dobrovolně, pro vnitřní uspokojení, dítě nemá na mysli určitý výsledek nebo produkt. 

Budeme se snažit přizpůsobovat své metody pro zkvalitnění úrovně her. 

Dětem se budeme při hře maximálně věnovat a využívat všech výchovných 

a vzdělávacích možností, které hra poskytuje.  

Zaměříme se na prožitkové učení jako formu pro pedagogický styl učitelky. 

Prostřednictvím prožitkového učení učitelka uplatňuje způsob, kterým se dítě 
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předškolního věku učí samo spontánně. Do hry učitelka vstupuje jako partner 

a zasahuje citlivě tam, kde je její pomoci třeba. Sleduje dodržování stanovených 

pravidel – obsazování herních koutků, úklid hraček a pomůcek.  

Budeme se snažit ve svých třídách o vytvoření členitých a uzavřenějších hracích 

koutků a jejich účelného a podnětného uspořádání a vybavení. Budeme dětem 

předkládat více materiálů a nářadí k pracovním činnostem. Při vhodném počasí 

přesuneme herní činnosti na zahradu, nebo do přírody. Poskytneme rodičům 

možnost zapojení do hry, pokud si to přejí. 

Záměry: více využívat herní aktivity pro přirozené učení. 

6. Podnětné a věcné prostředí 

Prostory mateřské školy nám umožní vytvořit vstřícné, estetické, podnětné 

a hygienické prostředí, s možností jej postupně, vhodně a účelně dovybavit 

v závislosti na finančních podmínkách. Ve třídách vytváříme členité hrací koutky. 

Prostor pro ukládání lehátek a lůžkovin je větratelný. 

Každá třída je vybavena čističkami vzduchu, při rozsáhlejší epidemii onemocnění 

budeme nadále používat intenzivně přírodní desinfekci vzduchu. 

Na školní zahradě budeme nadále pečovat o záhonek a kompost. Děti přiměřeně 

zapojíme do celoročních prací na školní zahradě. Pískoviště jsou vybavena 

ochrannými kryty. Zahrada je vybavena vhodnými herními prvky pro pohybové 

vyžití, domečky a altánkem pro přenášení práce ven – konstruktivní hry, kreslení, 

pracovní činnosti, apod. V zahradním domečku je hoblice pro práci se dřevem.  

Ve třídách máme tzv. “přírodovědné koutky“ vybavené materiály o přírodě, 

přírodninami, lupami a herbářem, který jsme si s dětmi vyrobili. Vlastníme kvalitní 

mikroskop pro zkoumání přírody. Třída Včeliček je vybavena počítačovým 

interaktivním koutkem. Třída Motýlků je také vybavena počítačovým koutkem 

s přístupem na internet. Třída Berušek je vybavena interaktivní tabulí. 

 Doplnili jsme a dále budeme doplňovat nový didaktický materiál pro práci s dětmi, 

obohatili jsme dětskou knihovnu o nové encyklopedie a knihy o přírodě. Hračky 
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doplňujeme jednorázově na Vánoce (sponzorská pomoc rodičů), ale také průběžně 

v závislosti na finančních možnostech. 

Záměry: více využívat přírodního a nezávadného odpadního materiálu při 

pracovních a výtvarných činnostech, ve všech třídách. Důsledněji třídit odpad, 

nejen papír, ale i sklo, plasty, baterie, atd.  

7. Bezpečné sociální prostředí 

Kvalitní sociální klima je podmínkou zdaru veškerých aktivit mateřské školy. 

Je přímým vzorcem sociálního chování, který děti napodobují a který se promítá 

do jejich dalšího vývoje. Při zápisu do MŠ jsou rodiče s dětmi seznámeni 

s prostorami MŠ. Po pohovoru s rodiči a zjištění sociální anamnézy si vzájemně 

prokonzultují způsob adaptace jejich dítěte. Vždy hledáme nejšetrnější 

a nejvhodnější způsob, který bude individuálně vyhovovat dítěti i rodičům. 

Rodiče mohou přirozeně vstoupit do třídy a trávit zde s dětmi čas, mohou kdykoliv 

a kohokoli požádat o radu. Učitelky se snaží svým přístupem získat důvěru rodičů. 

Rodiče jim ochotně pomáhají a s MŠ spolupracují. Zavádíme pravidelný rituál 

přivítání a rozloučení učitelky s dítětem.  

Ve třídách jsou dětmi vytvořená, viditelná pravidla, vedeme je k jejich dodržování. 

Učíme se společně řešit problémy. Děti mají dostatečný prostor pro dokončení 

činnosti. Vzájemně si pomáhají a spolupracují při hře, úklidu i sebeobsluze. Sdělují 

učitelce i ostatním dětem svoje zážitky a prožitky, jednak spontánně, ale i formou 

komunitního, diskusního nebo hodnotícího kruhu. Budeme usilovat o to, aby mezi 

dětmi nevznikala soutěživost a rivalita. Děti mohou individuálně uspokojovat svoje 

potřeby – hygiena, spánek, jídlo, pitný režim.  

Učitelka je dětem vzorem s partnerským přístupem bez direkce. 

Změny v pravidelném chodu třídy dopředu s dětmi probereme, vysvětlíme důvody 

změn. Snažíme se také o bezproblémové a otevřené vztahy mezi zaměstnanci. 

Mateřská škola jako celek prezentuje své příznivé společenské ovzduší, je otevřena 

veřejnosti. Je důležitou součástí obce, a je zapojena do kulturních a společenských 

aktivit. 
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Záměry: vytvářet bezpečné sociální prostředí, více se snažit užívat zpětnou vazbu. 

8. Participativní a týmové řízení  

Zástupkyně ředitele školy pro mateřskou školu úzce spolupracuje s ředitelem, 

s vedoucí školní kuchyně a vedoucí provozu. Při své práci se snaží porozumět svým 

pracovníkům, pochopit jejich motivy i to, že se mohou měnit. Vytváří příležitosti 

ke vzájemnému předávání zkušeností a konzultacím, svolává metodické rady. 

Zlepšuje materiální vybavení a zázemí pro své spolupracovníky. 

Motivuje své spolupracovníky k dosažení vytyčených cílů. Nezapomíná 

na sebereflexi svou i ostatních, vytváří k ní příležitosti. Vede své spolupracovníky 

k týmové spolupráci. Pravidelně kontroluje a vyhodnocuje efekty práce. 

Odpovídá za dokumentaci a administrativní zpracování výsledků společné práce. 

Dovede prezentovat práci mateřské školy na veřejnosti. Spolupracuje s ředitelem 

školy na vedení jednání se zástupci obce. Vede jednání s rodiči. 

Záměry: nadále pravidelně hospitovat s ohledem na individuální potřeby učitelek 

i na potřeby školy. Pokračovat ve vzájemných hospitacích. 

9. Partnerské vztahy s rodiči 

Rodiče jsou si vědomi nezastupitelnosti své role ve výchově dětí. K mateřské škole 

by měli přistupovat jako k partnerovi, jenž umožní dětem činnosti, které rodina 

nemůže poskytnout, především společnost jiných dětí, podnětné prostředí a odborné 

výchovně vzdělávací vedení. Rodiče by měli být ochotni s mateřskou školou 

spolupracovat. 

Podařilo se nám navázat s rodiči partnerské a velmi vstřícné vztahy. Naše mateřská 

škola organizuje společné akce s rodiči, např. tradiční „uspávání broučků“ 

s lampiónovým průvodem, mikulášskou besídku v Orlovně, tvořivé a pracovní dílny, 

společnou oslavu Dne matek a rozloučení s předškoláky se závěrečnou zahradní 

slavností.  

S rodiči se setkáváme na schůzkách, kde jsou aktuálně informováni o veškerém 

dění v mateřské i základní škole. Plánujeme hovorové hodiny, vedeme rodiče 
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ke spolurozhodování na životě školy formou dotazníků. Rodiče pomáhají škole a dle 

možností sponzorují vybavení a nákup hraček. Chceme jít dále touto cestou 

a udržovat důvěru rodičů.  

Záměry: spolupráci budeme nadále prohlubovat a chceme se zaměřit na zlepšení 

spolupráce  také v oblasti prevence nemoci, ochrany zdraví, psychohygieny 

a bezpečnosti dětí. Využívat odbornosti a dovednosti rodičů pro obohacení 

výchovně – vzdělávací práce, umožnit rodičům spolupodílet se na akcích pro děti 

a širší veřejnost (adventní tvoření, Uspávání broučků, tvořivé dílny, rozloučení 

s předškoláky). 

10. Spolupráce mateřské školy se základní školou 

Jelikož je naše mateřská a základní škola součástí stejného právního subjektu, 

je pro nás spolupráce samozřejmostí. Jsme vzájemně seznámeni se vzdělávacími 

programy a způsoby výuky. Konzultujeme případné problémy a snažíme se jim 

společně předcházet. Spolupracujeme stále na úrovni vedení a s obcí. Pořádáme 

společné kulturní akce (např. návštěvy divadla, vystoupení dětí ZŠ), poznávací akce 

místa a okolí bydliště, sportovní akce (Bosonožský běh), návštěva předškolních dětí 

v základní škole, možnost společného využívání vybavené tělocvičny v místní 

Orlovně, atd. Pro rodiče a jejich předškolní děti pořádáme edukativně - stimulační 

skupiny. 

Záměry: spolupodílet se na zápisu dětí do ZŠ.  Učitelka 1. třídy ZŠ spolupracuje 

s učitelkami předškolních dětí a je tradičně přítomna slavnostního rozloučení 

s předškoláky. Připravovat společné akce pro děti. 

11. Začlenění mateřské školy do života obce 

Jsme nedílnou součástí městské části Brno - Bosonohy. Tak jsme chápáni 

i ze strany obce, která pro náš rozvoj a pro naše zabezpečení vynakládá maximální 

úsilí. Aktuálně se budeme dále podílet na společných akcích a projektech (jako bylo 

např. úspěšné sázení jabloní na ulici Hoštické, nebo mikulášská besídka v Orlovně). 

Obec a širokou veřejnost informujeme o dění v MŠ  formou článků v Bosonožském 

zpravodaji. Spolu s ředitelem školy a starostou městské části konzultujeme a řešíme 
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aktuální problémy. Spolupracujeme s CVČ Bosa (kroužky, příměstské tábory 

a aktuální akce). 

Záměry: účastnit se tradičních akcí MČ (např. bosonožské hody, rozsvícení 

vánočního stromu, výstava „Bosonohy sobě“, atd.) 

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami a vzdělávání dětí 

nadaných 

 

Do výchovně vzdělávacího procesu integrujeme děti, které jsou určitým způsobem 

znevýhodněny. S integrací těchto dětí má naše MŠ již bohaté zkušenosti. 

V posledních letech proběhla postupně integrace dětí s Downovým syndromem, 

ADHD, PAS a sluchovým postižením. 

Vzdělávání integrovaného žáka se uskutečňuje podle individuálního vzdělávacího 

programu, který vychází ze ŠVP a je vypracován podle potřeb daného dítěte, 

na základě doporučení poradenského centra (pedagogicko - psychologická poradna 

nebo speciální pedagogické centrum). Na jeho plnění se podílí kromě učitelky a výše 

uvedeného poradenského zařízení také zákonní zástupci dítěte (rodiče), ve většině 

případů asistent pedagoga, případně OSPOD, školní speciální pedagog a další. 

 

Jsme také připraveni věnovat se mimořádně nadaným dětem. Pokud nadprůměrné 

nadání potvrdí příslušné poradenské zařízení, bude na základě doporučení dítěti 

vypracován individuální vzdělávací plán, podle kterého budou učitelky s dítětem 

v příslušné třídě pracovat. Zaměřujeme se na stimul rozvoje celého potenciálu dítěte. 

Využíváme spíše komplexnějších úkolů s možností různých variant obtížností 

s ohledem na celou skupinu dětí. Vybíráme úkoly s možností kooperativních 

a kompetitivních aktivit. 

 

Záměry: vzdělávání se v problematice dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 

a dětí mimořádně nadaných. Pracovat na kvalitní spolupráci s SPC a PPP tak, 

aby vše vedlo k dobrému rozvoji a spokojenosti integrovaných dětí. 
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IV. Formální kurikulum 

Téma: „Příroda čaruje proměnu za proměnou“ 

 

Naše Země  je zeměkoulí, 

vesmírem se stále koulí. 

Aby voněl celý svět: 

opatruj ji jako květ! 

 

Naše téma zahrnuje poznávání změn, které se odehrávají každý den v přírodě. 

Prostřednictvím tohoto tematického celku, který bude prolínat všechna podtémata 

a tematické části, budou děti poznávat živou a neživou přírodu. Začnou 

si uvědomovat, že jsou samy její nedílnou součástí. Začnou vnímat proměny 

a koloběh v přírodě.  

Hlavní úkoly: 

 Umožnit dětem osobní zkušenost s přírodou, kompenzovat stále nižší úroveň  

komunikace s přírodou. Chápat přírodu jako prostor pro poznávání, učení, hry 

a relaxaci. 

 Pomáhat dětem zažívat krásu a tajemství přírody, učit je přírodu milovat 

a mít k ní úctu, rozvíjet pocit zodpovědnosti za životní prostředí. 

 S ohledem na dětské vnímání vést děti k vytváření správné představy o úloze 

člověka v systému přírody. 

 Získávat a rozvíjet kompetence k učení, k řešení problémů, kompetence 

komunikativní, sociální i personální.    

 Každý rok se snažíme naplňovat všechny kompetence. V třídních programech 

jsou kompetence přiděleny k jednotlivým tematickým částem. 
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Podtémata  

I. Nejdu světem sám 

II. Barevný svět kolem nás 

III. Jsem jiný než ty? 

IV. Náš pohádkový svět 

 

Ke každému podtématu je přiřazen v třídním kurikulu název tematické části 

a kompetence (dílčí cíle). Názvy tematických částí jsou pouze orientační – učitelky 

si s dětmi stanovují název v diskusním kruhu. 

Podtéma I. Nejdu světem sám 

 

Nejsem tady sám,  

nové kamarády mám! 

Také pejska, kočičku… 

pojď si pohrát chviličku. 

Postavíme z písku hrad, 

mám vás všechny kolem rád. 

 

Cílem je přirozenou činností podporovat vytváření kladných vztahů mezi dětmi 

navzájem, mezi dětmi a dospělými, kladného vztahu ke zvířatům a přírodě. 

Usnadníme tak dětem poznání, že každý z nás je součástí přírody a společnosti, 

a že soužití v ní se řídí určitými pravidly. 

Cílové kompetence dítěte:  

 

 Podporuje konkrétními činnostmi vlastní zdraví i zdraví ostatních, přírody 

 ví, že když řešení problémů přesahuje jeho síly, má se obrátit o pomoc 

na osobu ze svého nejbližšího okolí. 

 Umí se citlivě vyrovnat s novými situacemi v rámci běžného života a dítěte 

svého věku. 

 Řeší jednoduché problém, má představu o tom, že většinu problémů může 

řešit více způsoby. 

 Má vytvořeny základní návyky sebeobsluhy a osobní hygieny. 



 

25 

 

 Dovede vyvinout úsilí, pokud chápe smysl své činnosti, vytrvá u ní, 

dokončuje ji. 

 Má zvnitřněnou potřebu řádu, aktivně se podílí na tvorbě pravidel. 

Přijatá pravidla se snaží plnit.    

 Má vytvořené základní návyky společenského chování. 

 Je schopno elementární spolupráce ve dvojici, ve skupině dětí. 

 Prožívá vztah k přírodě, sounáležitost s přírodou neživou i živou. 

 Chová se vstřícně a je ochotné pomoci tam, kde je třeba, zvládá jednoduché 

činnosti v péči o nejbližší prostředí a potřeby druhých.          

 Chápe, že lidé mají různé pocity, emoce a city, dovede je rozpoznávat 

a pojmenovat. 

 Dovede sdělovat události a příhody, které se mu staly. 

 Uvědomuje si, že lidé jsou různí a liší se podle řady znaků ( pohlaví, věku, 

jazyka, kultury, etnika, rasy, náboženství, sociálního zázemí, životní úrovně). 

 Snaží se ovládat intenzitu emocí, které by škodily jemu nebo okolí. 

 

Podtéma II. Barevný svět kolem nás 

 

Zelená je tráva, 

máma s tátou mává. 

S kamarády zjistíme 

to, co ještě nevíme… 

 

Prostřednictvím tématu se děti seznámí s nejbližším okolím, osvojí si poznatky 

o rodině, místě, ve kterém žijí, o své zemi, její kultuře, přírodě, o jiných zemích, 

zeměkouli, vesmíru. Seznámí se s poznatkem, že svět má svůj řád, je rozmanitý 

a pozoruhodný a to jak svět přírody (rostliny, živočichové), tak i svět lidí.                                                                                                                                 

Cílové kompetence dítěte : 

 

 Má zájem pochopit jevy kolem sebe v jejich souvislostech, dovede se ptát- 

 Chce poznávat své okolí, svět. 

 Prožívá vztah k lidem, sounáležitost s různými společenstvími. 

 Podporuje konkrétními činnostmi vlastní zdraví i zdraví ostatních, přírody. 
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 Odhaduje rizika ohrožující jeho zdraví a bezpečnost. 

 Umí vyjádřit, co se mu líbí, co ne, vysvětlit proč. 

 Je zvídavé, má touhu poznávat. 

 Ví, že když řešení problémů přesahuje jeho síly, má se obrátit o pomoc na 

osobu ze svého nejbližšího okolí. 

Podtéma III. Jsem jiný než ty? 

 

Ať jsi holka, nebo kluk 

zdravě jez a ani muk! 

Ovoce, zeleninu sníme, 

pak si spolu zacvičíme! 

 

 

Prostřednictvím tohoto tématu se děti přiměřenou formou seznámí s lidským tělem, 

životním stylem, budou upozorňovány na činnosti tělu a zdraví prospěšné i škodlivé. 

Aktivity jsou připravovány tak, aby děti zlepšovaly svou fyzickou zdatnost, 

sebeobsluhu, péči o sebe samého a své zdraví, uvědomovaly si a rozvíjely vlastní 

identitu. 

 

Cílové kompetence dítěte : 

 Má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích. 

 Vnímá, že člověk může mít potíže se zdravím tělesným, ale také duševním, 

a že tyto potíže spolu mohou souviset. 

 Rozumí tomu, že způsob jakým se člověk chová a žije, má vliv, špatný nebo 

dobrý, na jeho zdraví.  

 Rozlišuje lidské aktivity na ty, které mohou zdraví člověka, přírody 

podporovat, a ty, které mohou zdraví poškozovat. 

 Má vytvořenou představu o pojmu závislost a o věcech, které ničí zdraví 

a zkracují život člověka (cigarety, alkohol, drogy, hry na automatech,…). 

 Vnímá, že všechno na světě má vztah ke zdraví, buď ho podporuje, nebo 

poškozuje. 

 Chápe, že zdraví není samozřejmost a musí je chránit. 

 Chápe, že když je člověk nemocen (krátkodobě, dlouhodobě, akutně, 

chronicky), nemůže dělat řadu věcí, které dělá rád a které patří k jeho životu. 
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 Podporuje konkrétními činnostmi vlastní zdraví i zdraví ostatních, přírody. 

 Má vytvořenou představu o zdravé životosprávě. 

 V běžných životních situacích předvídá následky a přijímá konkrétní 

důsledky svých činů, svého chování. 

 Poznáváním sebe samého vytváří pravdivý obraz o sobě, o své identitě, 

vlastnostech (temperament), sklonech a schopnostech. 

 Chápe že tělesná aktivita, zdravá výživa, spánek a odpočinek přispívají 

k dobré nálad a spokojenosti. 

 

Podtéma IV. Náš pohádkový svět 

 

A teď ani krůček zpátky, 

jdeme spolu do pohádky! 

Zvládneme to, žádný strach, 

s Budulínkem sníme hrách! 

 

Pohádka děti přitažlivým způsobem uvádí do kontaktu s okolním světem, povzbuzuje 

jejich fantazii, probouzí smysl pro morální aspekty života a obohacuje jazykové 

vyjadřování. Pohádka pomáhá dětem přibližovat lidovou moudrost, rozlišovat, co je 

dobré a co zlé, kdo je hodný a kdo špatný, co znamená láska, nenávist, radost, 

smutek, apod. Děti se učí překonávat vlastní strach, protože pohádka strach nejen 

navozuje, ale vždy jej i ruší a uvolňuje. 

 

Cílové kompetence dítěte: 

 Má zájem pochopit jevy kolem sebe v jejich souvislostech, dovede se ptát. 

 Rozlišuje dobro a zlo a dovede obě etické kategorie vidět ve vztahu ke zdraví. 

 Je zvídavé, má touhu poznávat. 

 Rozvíjí sví poznávací funkce a dovednosti. 

 Řeší jednoduché problémy, má představu o tom, že většinu problémů může 

vyřešit více způsoby.   

 Prožívá vztah k lidem, sounáležitost s různými společenstvími. 
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 Uvědomuje si, že lidé jsou různí a liší se podle řady znaků( pohlaví, věku, 

jazyka, kultury,  etnika, rasy, náboženství, sociálního zázemí, životní úrovně). 

 

Podtémata jsou nadřazena jednotlivým TEMATICKÝM ČÁSTEM, které jsou 

rozpracovány v třídních programech – třídních kurikulech a nadále v osobních 

přípravách učitelek.  

 

Pravidla pro tvorbu třídních kurikul 

 

 Třídní kurikulum je součástí každé třídní dokumentace. 

 Tematické části jsou variabilní s kompetencemi a dílčími cíly vzdělávání. 

 Plnění naplánovaných činností budeme směřovat přes dílčí cíle k plnění 

kompetencí. 

 Konkrétně budeme plánovat formou přípravy s přiřazenými činnostmi.  

 Jednotlivé tematické části hodnotí učitelky ve třídě po jejím ukončení. 

Na metodických schůzkách (dvakrát ročně nebo častěji dle potřeby), společně 

vyhodnotíme jednotlivé tematické části a předáme si osobní postřehy 

a zkušenosti. 

 K další tematické části přejdeme, až stávající tematickou část zvládne 70 % dětí 

ve třídě. 



 

29 

 

Plán evaluace 

CO 

Cíl evaluace 

KDO 

Kdo 

provádí 

evaluaci 

KDY 

Jak často 

JAK 

Kriteria,  

vstupní 

informace 

TECHNIKY, 

FORMY 

EVALUACE 

Práce učitelky 

(autoevaluace) 

učitelky 1x ročně v čem jsem 

dobrá 
co preferuji 

v čem se potřebuji 

zlepšit 
co potřebuji 

zlepšit 

formulář 

sebehodnocení, 

na konci školního 

roku 

Práce 

zaměstnanců 

ředitel 

vedoucí 

učitelka  

 

dle plánu 

hospitací 

a kontrolní 

činnosti 

viz. plán hospitací 

a kontrolní 

činnosti 

závěry hospitací a 

kontrolní činnosti 

 

hospitace, 

pozorování, průběžná 

kontrola, dotazníky 

od rodičů 

Pracovní plán všichni 

zam. MŠ 

učitelky 

ředitel 

průběžné 

hodnocení,  

čtvrtletní 

hodnocení na 

pedagogické 

radě 

plnění cílů 

ročního plánu, 

TVP, výsledky 

vzdělávání, 

závěry z porady, 

písemné 

hodnocení 

zpracované uč. 

slovní hodnocení, 

hodnotící formuláře 

Podmínky 

vzdělávání 

všichni 

zam. MŠ 

1x ročně Podmínky 

vzdělávání dané 

RVP PV 

tabulka evaluace 
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CO 

Cíl evaluace 

KDO 

Kdo 

provádí  

evaluaci 

KDY 

Jak často 

JAK 

Kriteria vstupní  

informace 

TECHNIKY, 

FORMY 

EVALUACE 

Individuální 

rozvoj dětí 

 

osobnost 

dítěte, jeho 

rozvoj, 

individuální 

cíle u dětí, 

učební 

pokroky, 

výsledky 

vzdělávání, 

školní zralost 

učitelka, 

rodiče 

průběžně, 

budoucí 

prvňáčci – 

leden, 

květen 

očekávané výstupy - 

kompetence, dílčí 

cíle, znalost 

chronologického 

vývoje dítěte, 

závěry hodnocení 

témat, podtémat, 

výsledky činnosti 

dětí, dosažené 

individuální cíle u 

dětí (IP) pokud jsou 

zpracované 

pozorování – 

plánované – 

neplánované, 

porovnávání 

výsledků 

v osobních 

portfoliích, 

přehled klíčových 

kompetencí, 

spolupráce s PPP 

Třídní 

vzdělávací 

program 

 

téma, 

podtéma 

učitelka, 

dle zájmu i 

rodiče 

 

celkové 

hodnocení 

TVP 2x 

ročně 

po 

ukončení 

podtématu 

a tématu 

zájem dětí, vhodné 

podmínky – 

(zajištění vhodných 

uč. pomůcek, 

materiálů), 

eliminace rizik, 

naplňování dílčích 

cílů, naplňování 

individuálních cílů, 

co bylo splněno, 

k čemu se budeme 

vracet, jaké postoje 

děti získaly, jaký 

měly prostor pro 

samostatnost 

průběžné 

pozorování, 

písemné 

hodnocení témat, 

podtémat, přehled 

dílčích cílů, 

kompetencí, 

tvoření TVP, 

vyhledávání jeho 

nedostatků 

Školní 

vzdělávací 

program 

 

Vlastní 

hodnocení 

školy 

učitelky, 

zaměstnanci, 

rodiče 

 

učitelka 

pověřená 

vedením MŠ 

1x za 3 

roky 

 

 

 

1x za 2 

roky 

kriteria ŠVP viz. 

RVP PV 

závěry hodnocení 

podmínek 

vzdělávání, závěry 

hodnocení TVP, 

ročního plánu, 

výsledky 

individuálního 

rozvoje dětí, 

autoevaluace uč. , 

závěry hospitační 

a kontrolní činnosti, 

dotazník pro rodiče 

na základě 

vstupní porady 

zpracovat plán 

ŠVP dle oblastí 

daných v RVP 

PV.  
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Přílohy 

Příloha č. 1  Konkretizované očekávané výstupy RVP PV 

Příloha č. 2 Desatero pro rodiče dětí předškolního věku 

 

Příloha č. 3  Třídní dokumentace:  

 Třídní vzdělávací program 

 Roční plán 

 

Příloha č. 4  Dokumentace v kanceláři MŠ: 

 Roční plán – prováděcí plán (priority zabezpečující 

zkvalitňování podmínek vzdělávání) 

 Řády školy 

 Složka EVALUACE:  Hodnotící zpráva: autoevaluace, Zpráva 

o činnosti školy. 

 Kontrolní činnost  

 Další vzdělávání pedagogických pracovníků. 


