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2 Charakteristika školy
2.1 Charakteristika zařízení
Centrum PROINTEPO je soukromé zařízení rodinného typu, které poskytuje komplexní péči
dětem a žákům (a ambulantním klientům) se speciálními vzdělávacími potřebami a potřebou
poskytování podpůrných opatření ve vzdělávání. Zaštiťuje školu samostatně zřízenou podle par.
16 odst. 9 školského zákona – PROINTEPO – SŠ, ZŠ a MŠ s.r.o., zdravotnické zařízení PROINTEPO
– komplexní rehabilitace s.r.o., poskytující fyzioterapeutické, logopedické, psychologické a
ergoterapeutické služby; a školské poradenské zařízení SPC PROINTEPO – pro klienty s tělesným
a kombinovaným postižením; a Spolek PROINTEPO, který podporuje činnost všech složek
poskytované komplexní péče.

2.2 Charakteristika MŠ
MŠ PROINTEPO je školou samostatně zřízenou podle par. 16 odst. 9 školského zákona, naše děti
mají speciální vzdělávací potřeby a vyžadují poskytování podpůrných opatření v souladu
s Doporučením školského poradenského zařízení.
Naše MŠ je jednotřídní a je součástí komplexu Centra Prointepo. Nachází se v klidném prostředí
okraje města, v bezbariérovém komplexu budov obklopených zahradou s naučnou botanickou
stezkou, hřištěm a pískovištěm. V blízkosti školky jsou různá hřiště, mlhoviště, řeka Labe, park,
které navštěvujeme v rámci našeho pobytu venku.
Školka má k dispozici velkou třídu, vybavenou tělocvičnu, keramickou dílnu, prostory pro
hygienu, šatnu a velkou jídelnu s upraveným nábytkem. Všechny prostory jsou bezbariérové a
přizpůsobené specifikům našich dětí – kompenzační pomůcky (madla, úchyty), rehabilitační
pomůcky, orientační cedule apod.
MŠ úzce spolupracuje s týmem odborníků celého Centra Prointepo – s pracovníky komplexní
rehabilitace, se sociálním pracovníkem, s SPC Prointepo, ale i s organizacemi mimo Centrum –
Pedagogicko-psychologická poradna Hradec Králové, SPC Rukavička, SPC Duháček, SPC pro
zrakově postižené Hradec Králové a další školská poradenská zařízení, odborní lékaři a pediatři
ve městě i okolí, ZŠ Prointepo, MŠ a ZŠ v okolí atd.

2.3 Vize mateřské školy
Dlouhodobým cílem a vizí Centra Prointepo je poskytovat komplexní vzdělávací, sociální a
zdravotnickou péči dětem a žákům s potřebou podpůrných opatření. Naším mottem je „Vše pod
jednou střechou“.
Stavíme na spolupráci odborného týmu, na sdílení a předávání zkušeností, na všestranné
podpoře dětem s cílem maximálního rozvoje jejich individuálních možností a schopností.
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Podporujeme sociální začlenění dětí i jejich rodiny, učíme děti samostatnosti, překonávání
překážek. Pracujeme v přátelském, rodinném prostředí s citlivým přístupem k dětem i rodinám.
Snažíme se o zapojení do okolí, otevíráme se veřejnosti.
Poskytujeme kvalifikovanou speciálně pedagogickou péči našim dětem, hledáme cesty k jejich
rozvoji, učíme se nové postupy a metody. Vzájemně se vedeme a obohacujeme a prožíváme náš
vývoj.
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3 Podmínky vzdělávání
Podmínky vzdělávání jsou stanoveny na základě evaluace provedené v období leden – únor
2017. Cílem evaluace bylo získání informací o stávajícím stavu a stanovení úkolů pro další
období.
Naše MŠ je škola samostatně zřízená podle par. 16 odst. 9 školského zákona, proto podmínky
vzdělávání respektují speciální vzdělávací potřeby dětí a reflektují podpůrná opatření
poskytovaná v souladu s Doporučením školského poradenského zařízení.

3.1 Věcné (materiální) podmínky
V předchozím období proběhlo pozitivní zvětšení prostor pro činnost mateřské školy. Prostor
umožňuje rozčlenění třídy na jednotlivá centra a poskytuje i dostatek prostoru pro volnou hru a
volný pohyb – k tomu mají děti možnost navštěvovat i vybavenou tělocvičnu v budově školy.
Uspořádání třídy umožňuje skupinové i individuální činnosti dětí, na některé výtvarné činnosti
školka využívá i školní keramickou dílnu. Jednotlivá centra jsou blíže specifikována v Třídním
vzdělávacím programu a reflektují aktuální složení třídy v každém školním roce.
Nábytek i ostatní vybavení je přizpůsobeno antropometrickým požadavkům. Součástí vybavení
je také upravený nábytek, který vyhovuje individuálním omezením konkrétních dětí se
speciálními potřebami. Při vybavování třídy spolupracujeme s ergoterapeuty, fyzioterapeuty a
odbornými firmami.
Zahrada svým vybavením umožňuje rozmanité pohybové a další aktivity. Dětem jsou k dispozici
kola, včetně upravených pro pohyb dětí se zdravotním postižením. Rádi bychom zmodernizovali
venkovní hračky, např. sportovní vybavení, hračky na pískoviště apod.
Třída mateřské školy je vybavena speciálními didaktickými pomůckami a hračkami, které se
průběžně doplňují a obměňují. Hračky a pomůcky jsou umístěny tak, aby si je děti mohly
samostatně brát. Naším cílem je dokoupit hračky vhodné pro dvouleté děti, vše v souladu
s Doporučeními ŠPZ.
Na celkovém vzhledu školky i celého zařízení se děti podílí svými výrobky, které zdobí nejen
chodby, ale také šatnu.
Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle
platných předpisů, celé prostory školy jsou bezbariérové.

3.2 Životospráva
V naší MŠ zajišťujeme dětem vlastní dopolední a odpolední svačinky dle zásad zdravé výživy
(zdravé pomazánky, nabídka ovoce a zeleniny v průběhu celého dne), obědy dovážíme ze ZŠ
Bezručova v souladu s požadavky na plnohodnotnou a vyváženou stravu. Děti mají stále
k dispozici pití v jídelně i ve třídě, chceme se nadále zaměřovat na nabídku pití pro děti dle jejich
chuti a potřeby, podporujeme pitný režim i u dětí s těžším postižením (nabízíme). Děti pijí
z hrníčků nebo pomocí pomůcek (pítka, brčka, lahvičky) dle svých možností. Učíme děti
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ochutnávat nová jídla, v klidu a s pozitivní motivací. Dle svých schopností a možností se děti
snaží stolovat čistě, dbáme na pozitivní atmosféru a klid při stolování. Dětí jí s příborem nebo
lžící, případně s upravenými pomůckami (lžičky s upravenou rukojetí) nebo jsou krmeny dle
svých možností a potřeb. Zaměříme se na to, aby i naše paní učitelky a asistentky byly pro děti
vzorem zdravého životního stylu.
Je zajištěn pravidelný rytmus a řád dne, který ale umožňuje přizpůsobit se aktuální situaci.
Bereme ohled na potřebu některých dětí strukturovat den a využíváme piktogramy umístěné na
dveřích třídy, stejně tak pomocí grafických symbolů informujeme členy týmu našeho zařízení o
naší činnosti (pobyt venku, výstava, divadlo apod.). Rodiče mohou přivádět dítě podle svých
možností v souladu s plánovaným programem, ale snažíme se podpořit pravidelnou docházku. U
dětí předškolních dbáme na příchod do 8 hodin.
Pobyt venku se řídí aktuálním zdravotním stavem dětí a počasím, býváme venku dopoledne i
odpoledne v maximální možné míře (minimálně dvě hodiny denně). U dětí nepohyblivých
dbáme na dostatečné oblečení, přikrytí.
Zaměříme se na to, abychom ještě posílili pobyt venku a využívali k pobytu venku všechny
možnosti. Chodíme na procházky, využíváme naši školní zahradu (pískoviště, kola, odrážedla), na
hřiště chodíme mimo školu. Naším cílem je rozšířit nabídku venkovních hraček.
Při odpočinku každé dítě odpočívá dle svých potřeb, které respektujeme. Nabízíme dětem při
odpočinku knížky na prohlížení, drobné hračky, vedeme je k relaxaci v klidu. Každý den dětem
při odpočinku čteme. Dětem nabízíme možnost odpočívat kdykoliv dle potřeby v našem
relaxačním koutku.

3.3 Psychosociální podmínky
Prostředí mateřské školy je kamarádské a vstřícné ke všem dětem i dospělým. Stále pracujeme
na pozitivním třídním i školním klimatu. Pro nově příchozí děti je připravena možnost
adaptačního období, kdy si postupně zvykají na prostředí MŠ. K dětem přistupujeme
individuálně a podporujeme jejich začlenění do kolektivu v souladu s jejich potřebami. Děti
spolupracují na tvorbě třídních pravidel, nabídku činností i potřebné pokyny jim sdělujeme
vhodnou formou dle jejich speciálních potřeb a možností.
V naší MŠ jsou spolu děti s různými druhy a stupni postižení, navzájem se tak od sebe naprosto
přirozeně učí ohleduplnosti, pomoci druhému a všem dalším pozitivům, které s sebou přináší
různorodý kolektiv vedený k vzájemné harmonii. I přes rozdílné schopnosti dětí není žádné z
nich vyčleňováno z kolektivu, není podceňováno, či naopak. Ke všem dětem je uplatňován
individuální přístup.
Využíváme také možnosti, které nám poskytuje sdružení mateřské i základní a střední školy a tak
často spolupracujeme se staršími dětmi, učíme se s nimi navazovat kontakt a komunikovat a
poznáváme tak i řadu dalších dospělých.
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Poskytujeme dětem možnost se vyjádřit ke všem činnostem, podporujeme komunikaci (i ve
spolupráci s logopedem, využíváme metody alternativní komunikace), dětem nasloucháme a
k ničemu je nenutíme. To potom vede k celkové pohodě panující ve školce, nechybí zde pocity
sounáležitosti, bezpečí a radosti.
Snažíme se podpořit situační a prožitkové učení při všech činnostech v MŠ, nabízíme aktivity
v jednotlivých centrech, podporuje samostatnost dětí i jejich schopnost spolupráce.
Reflektujeme aktuální situaci a nabízíme dostatek činností i v rámci odpolední nabídky. Zároveň
ale dbáme i na dostatek času na odpočinek, relaxaci a volnou hru dětí. Ve spolupráci s týmem
odborníků postupujeme tak, aby každé dítě mohlo být úspěšné.

3.4 Organizace – denní program
Denní program je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální potřeby dětí, které jsou
v daném okamžiku aktuální či aktuálně změněné. Děti nachází potřebné zázemí, klid, bezpečí i
soukromí. Denní program umožňuje volný průběh činností, nenutí děti zabrané do hry, aby ji
povinně zanechaly a přešly k jiné činnosti.
Denní program strukturuje každodenní činnosti - hru, učení i práci a tvoří běžný denní řád, s
nímž se děti seznámí a který je uspokojuje. Je připravován se zřetelem na potřeby vývoje,
možnosti a schopnosti dětí, je pružný a umožňuje začleňování zvláštních akcí, jako například
návštěva divadla, pobyt v přírodě, výlety apod., navíc dovoluje zohledňovat náladu skupiny.
Během dne mají děti dostatek času pro své individuální hry, dle výběru jich samotných. Režim
dne taktéž umožňuje odchody dětí na terapie a to ve frekvenci určené odbornými lékaři.
Rádi bychom se zaměřili na dostatečnou nabídku aktivit v centrech aktivit, promýšleli propojení
těchto aktivit, využívali všechny pomůcky, kterými naše zařízení disponuje, podněcovali vlastní
bádání dětí.
3.4.1 Režim dne v MŠ
7:30 – 8: 30
Ranní hry, ranní cvičení – zařazujeme i zdravotní cvičení v souladu
s doporučeními odborných lékařů
8:30 – 9:00
Dopolední svačina
9:00 – 9:30
Nabídka činností v centrech, výchovně-vzdělávací činnost individuální i
skupinová
9:30 – 11:30
Pobyt venku
11:30 – 14:00
Oběd, odpočinek, relaxace
14:00 – 14:30
Odpolední svačina
14:30 – 16:30
Nabídka činností v centrech, pobyt venku, odpolední hry
Režim dne v MŠ plně respektuje speciální vzdělávací potřeby dětí, v průběhu všech činností jsou
uplatňovány principy speciálně pedagogické péče a komplexní péče našeho Centra.
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3.5 Řízení mateřské školy
Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny. Je vytvořen funkční
informační systém prostřednictvím dostupných serverů v rámci školní počítačové sítě,
pravidelných informačních porad (Porady pedagogů, porady asistentů, provozní porady,
pedagogické rady), e-mailové komunikace a informačních nástěnek. Ředitelka vyhodnocuje
práci všech zaměstnanců, vyhodnocení probíhá v rámci pravidelné hospitační, metodické a
kontrolní činnosti. Součástí hodnocení jsou i pravidelné hodnotící rozhovory a evaluační procesy
– dotazníky. Pedagogický sbor pracuje jako tým, pravidelně se účastní porad pedagogů, porad
asistentů a Odborných komisí, které propojují celý odborný tým Centra Prointepo. Všechny
porady probíhají dle organizačních plánů s přihlédnutím k aktuální situaci ve škole.
Ředitelka vypracovává školní vzdělávací program ve spolupráci s ostatními pedagogy. Třídní
vzdělávací program je tvořen ve spolupráci celého pedagogického týmu MŠ, týdenní plány jsou
evaluovány. Školní vzdělávací program bude aktualizován nejpozději po třech letech, nebo podle
potřeby.
V rámci PROINTEPO – SŠ, ZŠ a MŠ s.r.o. probíhá velmi dobrá spolupráce s naší základní školou,
kdy pořádáme společné akce, ale především se děti potkávají se staršími žáky školy
v přirozeném prostředí. Budeme se snažit navázat spolupráci i s běžnými ZŠ v okolí.
Vedení školy aktivně spolupracuje s Magistrátem města Hradec Králové, s Krajským úřadem
Královéhradeckého kraje, školskými poradenskými zařízeními i s mnoha dalšími organizacemi ve
městě a kraji, ale i s celorepublikovou působností – např. Sdružení soukromých škol Čech a
Moravy.

3.6 Personální zajištění
Náš pedagogický tým je tvořen učitelkami MŠ a pedagogickou asistentkou. Specializované služby
jsou zajišťovány odborníky v rámci Centra Prointepo (logoped, fyzioterapeut, ergoterapeut,
psycholog, SPC).
Dbáme na to, že jsou v naší MŠ dodržována etická a společenská pravidla, řídíme se moderními
odbornými zásadami a pravidly profesionální etiky. Snažíme se o týmovou práci a spolupráci
v rámci celého Centra Prointepo.
Samozřejmostí je profesionální a vstřícné chování pedagogických i nepedagogických pracovníků
jak k sobě navzájem, tak směrem k rodinám dětí a institucím.
V naší MŠ pracují učitelky se speciálně pedagogickou kvalifikací, případně si speciálně
pedagogickou kvalifikaci doplňují. Zároveň se dále vzdělávají v souladu s Plánem DVPP, další
vzdělávání plně podporujeme. Pedagogické asistentky jsou kvalifikovány pro práci AP. Klademe
důraz na další doplňování vzdělávání v oblastech speciální pedagogiky v závislosti na potřeby
dětí.
Paní učitelky spolupracují při tvorbě Třídního vzdělávacího programu, aktivně konzultují a
evaluují probíhající výchovně vzdělávací činnost. Překrývají se od 9 hodin do 12 hodin – při
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činnostech v centrech, při hlavní vzdělávací nabídce, při pobytu venku a při obědě a ukládání
k odpočinku.

3.7 Spoluúčast rodičů
Vzhledem k speciálním vzdělávacím potřebám dětí v MŠ je pro fungující výchovně-vzdělávací
činnost klíčová aktivní spolupráce rodiny a školy. K té se všichni zaměstnanci školky snaží
maximální měrou přispívat. Ve vztazích mezi pedagogy a rodiči se snažíme o maximální
otevřenost a důvěru.
Pedagogové sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, respektive rodin. Rodiče mají možnost
podílet se na dění v mateřské škole, například při pomoci s vánočními nebo velikonočními
výrobky, účastí na Dni dětí a návštěvami besídek a akcí (například Zahradní slavnost, Podzimní
slavnost).
Pedagogové pravidelně informují rodiče o vývoji dítěte, především formou individuální
konzultací, ale také formou společných třídních schůzek. O všech našich aktivitách informujeme
rodiče prostřednictvím nástěnek, školního webu, sociálních sítí. Významnou formou předávání
informací o aktivitách a vývoji dítěte jsou portfolia, které si tvoří každé dítě ve spolupráci
s učitelkou i rodičem.
Pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost. Mateřská škola nabízí rodičům
poradenský servis ve spolupráci s týmem odborníků Centra Prointepo.

3.8 Spolupráce s dalšími institucemi
MŠ pravidelně spolupracuje s orgány města (Magistrát města Hradec Králové), především
formou pozvání na pravidelné akce MŠ (například Vánoční jarmark, Velikonoční jarmark,
Vánoční besídka). Děti se také účastní kulturních akcí pořádaných městem. Město také finančně
podporuje některé akce MŠ, například přispívá na Den dětí nebo Ozdravný pobyt v přírodě.
Podporuje nás také Krajský úřad Královéhradeckého kraje.
Filozofií Centra Prointepo, jehož je MŠ součástí, je poskytování komplexní péče všem klientům.
Nedílnou součástí je tedy spolupráce se SPC Prointepo i s dalšími SPC podle druhu postižení
našich dětí. Spolupracujeme také s PPP a dalšími poradenskými organizacemi.
Děti a žáky z okolních MŠ a ZŠ také zveme na akce pořádané v naší MŠ, například na Den
dětí. Rádi bychom se zaměřili na navázání větší spolupráce v rámci integrace našich dětí.
Další dlouhodobou spoluprácí je pro naši školu účast na dotačních programech Evropské unie,
především v programu Šablony pro MŠ a ZŠ (OP VVV).
PROINTEPO – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o. je také fakultní školou
Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové a navázaná spolupráce je významným přínosem
pro obě strany v tom, že umožňuje propojení studia a reálného praktikování speciálně
pedagogických metod.

11

PROINTEPO – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o.
ŠVP: Hrajeme si pod jednou střechou, dle RVP PV

3.9 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
3.9.1 Pojetí vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními
Naše MŠ je škola samostatně zřízená podle par. 16 odst. 9 školského zákona, jsou zde děti
s přiznanými podpůrnými opatřeními (na základě Doporučení ŠPZ) a je jim poskytována
speciálně pedagogická péče ve spolupráci odborného týmu Centra Prointepo – logoped,
fyzioterapeut, ergoterapeut, psycholog, SPC. Děti také rozvíjíme pomocí terapií – canisterapie,
hudební dílny, Reiki – přírodní terapie, sochařské a výtvarné dílny. Speciálně pedagogická péče
prolíná všemi činnostmi v naší MŠ.
Vytváříme dětem optimální podmínky k rozvoji jejich osobnosti, pomáháme jim dosáhnout co
největší samostatnosti, podporujeme schopnost komunikace, sebeobsluhu, rozvoj všech
schopností, dovedností a návyků v souladu s Doporučeními školského poradenského zařízení.
Uplatňování podpůrných opatření se řídí Doporučením ŠPZ v souladu s Vyhláškou č. 27/2016 Sb.
Snažíme se o vstřícnou, citlivou a profesionální komunikaci s rodinou dítěte se zřetelem na
podporu jeho začlenění do kolektivu naší MŠ i okolí MŠ, celé společnosti.
Učitelé – ve spolupráci s celým týmem – nabízejí takové aktivity, které přispívají k rozvoji dítěte,
zajišťují potřebné didaktické pomůcky, přizpůsobují vzdělávací nabídku potřebám dítěte.
Přistupujeme k dítěti v souladu s jeho nejlepším zájmem.
3.9.2 Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními v MŠ
Děti v naší MŠ mají platná Doporučení školského poradenského zařízení pro vzdělávání žáka se
speciálními vzdělávacími potřebami ve škole samostatně zřízené podle par. 16 odst. 9 školského
zákona. Poskytujeme jim podpůrná opatření ve vzdělávání v souladu s platným doporučením.
Na péči o dítě se podílí tým odborníků v MŠ:
o učitelky MŠ (se speciálně pedagogickou kvalifikací – případně získávající speciálně
pedagogickou kvalifikaci),
o pedagogický asistent (dle Doporučení školského poradenského zařízení s potřebnou
kvalifikací),
o školní speciální pedagog,
o odborný tým PROINTEPO – komplexní rehabilitace s.r.o. – fyzioterapeut, logoped,
ergoterapeut, psycholog – vše dle doporučení odborných lékařů (neurolog, ortoped,
rehabilitační lékař), jejich doporučení jsou reflektována i v Doporučení ŠPZ,
o odborný tým školského poradenského zařízení,
o vedení školy (ředitelka školy, zástupkyně ředitelky školy).
Předávání informací probíhá na pravidelných schůzkách: setkávání školního speciálního
pedagoga s SCP Prointepo, porady pedagogů, porady asistentů, Odborné komise – setkání dle
organizačního plánu (jedenkrát týdně), při kterém probíráme komplexní péči o dítě v našem
zařízení. Do plánu Odborných komisí jsou děti zařazovány dle aktuální potřeby a situace v MŠ,
v rodině i v rámci terapií.
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V případě nového Doporučení ŠPZ jsou – po informovaném souhlasu zákonného zástupce –
s obsahem seznámeny učitelky MŠ, ve spolupráci s vedením školy je zajištěno pořízení
podpůrných opatření a průběžně po dobu platnosti Doporučení ŠPZ zajišťováno poskytování
stanovených podpůrných opatření.
V naší MŠ jsou děti s potřebou podpory ve 3. stupni PO a vyšších. V případě doporučení
Individuálního vzdělávacího plánu je IVP vypracován ve spolupráci učitelek MŠ, školního
speciálního pedagoga, pracovníka ŠPZ a rodičů dítěte. V případě, že členové týmu zjistí potřebu
úpravy poskytovaných podpůrných opatření (např. při změně zdravotního stavu dítěte), je dítě
zařazeno do projednávání na Odborné komisi a je informováno školské poradenské zařízení.
Vypracované IVP jsou pravidelně vyhodnocovány (minimálně jednou za pololetí, případně dle
potřeby) a konzultovány s ŠPZ.
3.9.3 Speciálně pedagogická péče
Do nabízených aktivit v naší MŠ se prolíná speciálně pedagogická péče poskytovaná jak
pedagogickými pracovníky MŠ, tak odborníky v rámci PROINTEPO – komplexní rehabilitace s.r.o.
Poskytování speciálně pedagogické péče se řídí Doporučením školského poradenského zařízení a
plně reflektuje individuální potřeby každého dítěte. Poskytujeme například:
o řečová výchova: ve spolupráci s logopedem rozvíjíme řečové dovednosti dětí v průběhu
všech činností, podporujeme samostatné vyjadřování, pracujeme s dechem, rozvíjíme
mluvidla formou hry,
o rozvoj grafomotorických dovedností: ve spolupráci s ergoterapeutem podporujeme
grafomotorické dovednosti u dětí v rámci nabízených aktivit, zaměřujeme se na práci
s vhodnými kompenzačními pomůckami,
o rozvoj vizuálně percepčních dovedností: využíváme vhodné kompenzační a didaktické
pomůcky, tento rozvoj podporujeme i v rámci Feuersteinovy metody,
o zdravotní tělesná výchova: zařazujeme zdravotní cvičení v rámci ranního cvičení,
spolupracujeme s fyzioterapeuty,
o fyzioterapie: rehabilitační cvičení na základě doporučení odborných lékařů (neurolog,
ortoped, rehabilitační lékař),
o ergoterapie:
o nácvik sociální komunikace: vedeme děti k samostatné orientaci v sociálním prostředí
školky i okolí, využíváme didaktických pomůcek i metod alternativní komunikace,
o práce s optickými pomůckami: u dětí se zrakovým postižením spolupracujeme se
školskými poradenskými zařízeními a ergoterapeutem a hledáme vhodné cesty
k podpoře zrakového vnímání,
o logopedická péče: probíhá v rámci spolupráce s PROINTEPO – komplexní rehabilitace
s.r.o. dle doporučení pediatra a klinického logopeda (frekvence, rozsah, obsah terapie),
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o prostředky alternativní a augmentativní komunikace: používáme především piktogramů
a fotografií, využíváme systém VOKS – u dětí s PAS i dalších dětí s narušenými
komunikačními schopnostmi,
o prostorová orientace: podporujeme samostatnost dětí při pohybu uvnitř i venku,
spolupracujeme s fyzioterapeuty, využíváme různé kompenzační pomůcky,
o práce s optickými pomůckami: spolupracujeme s SPC pro zrakově postižené, využíváme
kompenzační pomůcky vhodné pro rozvoj zrakového vnímání,
o bazální stimulace u žáků s kombinovanými vadami: rozvíjíme potenciál každého žáka,
spolupracujeme v rámci odborného týmu, využíváme i přírodní terapii Reiki,
o rozumění mluvené i psané řeči a její produkci: spolupracujeme s klinickým logopedem,
rozvíjíme čtenářskou pregramotnost.
Při poskytování speciálně pedagogické péče přistupujeme ke každému dítěti individuálně.
Vycházíme z poznatků všech členů odborného týmu, sdílíme své zkušenosti, využíváme
poradenských služeb, aktivně se školíme a vzděláváme.

3.10 Vzdělávání dětí nadaných
Při vzdělávání dětí v naší MŠ vytváříme v rámci integrovaných bloků i všech terapií takové
podmínky, které stimulují vzdělávací potenciál všech dětí v různých oblastech. Hledáme takové
aktivity a činnosti, které dětem umožňují potenciál projevit a objevit a v co největší míře využít.
Dětem, které projevují známky nadání, věnujeme pozornost zaměřenou na to, aby se projevy
nadání v rozmanitých oblastech rozvíjely a uplatnily. Konzultujeme s týmem odborníků našeho
Centra a školským poradenským zařízením (v rámci Odborné komise i individuálně). Dále
postupujeme dle jejich doporučení, upravujeme případný IVP a úzce spolupracujeme s rodinou.

3.11 Vzdělávání dětí od dvou do tří let
V naší MŠ umožňujeme předškolní vzdělávání dětem od dvou let. Uvědomujeme si specifika
vzdělávací a výchovné činnosti u dvouletých dětí, respektujeme věkové a individuální
zvláštnosti, úzce spolupracujeme s rodinou.
Nabízíme dostatečný prostor pro adaptaci dítěte i jeho rodiny na předškolní vzdělávání,
předvídáme a vedeme dítě i rodinu k adaptaci na novou situaci, citlivě formulujeme pravidla
docházky do MŠ. Poskytujeme volnost a podporujeme přiměřenou dobu docházky do MŠ
dvouletého dítěte, umožňujeme mu prožít nové zkušenosti a získat nové návyky s dostatečnou
podporou a časovým přizpůsobením jeho individuálním možnostech a schopnostem. Úzce
spolupracujeme se školským poradenským zařízením a využíváme možností nastavených
podpůrných opatření. Volíme přiměřené metody a formy vzdělávání, poskytujeme dostatek
prostoru na volnou hru. Citlivě a láskyplně učíme dítě bezpečnosti, pravidlům a ohleduplnosti
k ostatním.
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3.11.1 Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let
Vybavení hračkami pro dvouleté děti plánujeme ve školním roce 2017/2018, využíváme
pomůcky nastavené doporučenými podpůrnými opatřeními – využíváme měkké, látkové hračky
a relaxační pomůcky, zvukové a hudební hračky, jednoduché stavebnice bez malých částí.
Hračky i další potřeby jsou uchovávány v uzavřených i otevřených skříních, snažíme se umísťovat
drobné hračky do výšek. Krabice, skříňky i šanony s pomůckami a hračkami jsou označeny
jednoduchými piktogramy.
Ve třídě máme velký prostor pro volný pohyb, hru a relaxaci tak, aby děti měly dostatek
prostoru pro všechny činnosti.
Prostor pro hygienu je umístěn ve třídě (umyvadlo), v samostatné místnosti (upravená koupelna
a toaleta), prostor pro přebalování je umístěn v samostatné místnosti, děti mají každý svůj
ukládací systém s potřebami pro přebalování a náhradní oblečení – jak v přebalovací místnosti,
tak v šatně.
Režim dne je pružný tak, aby vyhovoval potřebám každého dítěte. Nabízíme činnosti v průběhu
dne s dostatkem prostoru pro odpočinek, relaxaci. Zároveň ale uspokojujeme potřebu dětí po
řádu a odhadu vývoje událostí, pomáháme si i piktogramy a jednoduchými obrázky
znázorňujícími postup činností a denního režimu.
Podporujeme pozitivní vztahy ve školce, úzce spolupracujeme s rodinou, s odborníky v rámci
Centra. Dětem jsou činnosti nabízeny, necháváme dětem dostatek času a prostoru k výběru
činností, nabízíme činnosti individuální i skupinové, přistupujeme ke každému dítěti podle jeho
potřeb a v jeho nejlepším zájmu daném i Doporučením ŠPZ.

3.12 Kritéria přijetí dítěte:
Děti jsou do MŠ přijímány na základě žádosti zákonného zástupce a Doporučení školského
poradenského zařízení a doporučení (odborného) lékaře. Termín zápisu do MŠ se řídí školským
zákonem. V průběhu roku je možné přijmout dítě v případě volné kapacity. Podmínky a kritéria
přijetí jsou uvedeny na webových stránkách školy pro příslušný školní rok. Základem je
Doporučení školského poradenského zařízení ke vzdělávání v mateřské škole samostatně zřízené
podle par. 16 odst. 9.
Při přijímání dětí do předškolního vzdělávání se berou v úvahu hygienické, provozní a personální
podmínky pro konkrétní školní rok. Naším cílem je zajistit optimální podmínky pro rozvoj dětí
s přihlédnutím k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.

3.13 Povinné předškolní vzdělávání (děti starší 5 let)
Od 1. 9. 2017 je platné povinné předškolní vzdělávání pro děti, které dosáhnou věku 5 let. Naše
MŠ není spádová, kritériem přijetí je Doporučení školského poradenského zařízení. V případě
přijetí dítěte zařazeného do povinného předškolního vzdělávání informujeme spádovou MŠ.
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Bližší informace o organizaci povinného předškolního vzdělávání jsou uvedeny v našem školním
řádu (omlouvání, individuální vzdělávání, forma pravidelné docházky apod.).

4 Charakteristika vzdělávacího programu
Náš školní vzdělávací program „Hrajeme si pod jednou střechou“ je koncipován v souladu
s Rámcovým vzdělávacím program pro předškolní vzdělávání a reflektuje speciální vzdělávací
potřeby našich dětí.
Dětem je zprostředkována možnost celkového rozvoje jejich osobnosti s ohledem na jejich
individuální potřeby a možnosti. Uplatňujeme individuální přístup a speciálně pedagogickou
péči, která prolíná všemi činnostmi v MŠ – stejně tak jako poskytování další péče v rámci Centra
Prointepo.

4.1 Vzdělávací cíle a záměry
Záměrem našeho výchovného působení a filozofií naší školky je podporovat děti v aktivním a
šťastném dětství, spolupracovat s rodinou a vytvářet pohodové, přátelské a odborně
kvalifikované prostředí bez zbytečného spěchu.
Usilujeme o zdravý rozvoj dětí v souladu s jejich individuálními možnostmi a potřebami v úzké
spolupráci s odborným týmem všech, kteří se na komplexní péči o dítě podílejí.
Název „Hrajeme si pod jednou střechou“ vyjadřuje radost z volné hry a radostného,
prožitkového a situačního učení v rámci spolupracujícího odborného týmu komplexní péče
našeho zařízení – a s velkou pomocí a spoluprácí rodiny dítěte.
Důraz klademe na pedagogický přístup, ve kterém péče, výchova a vzdělávání tvoří jeden celek.
V našich činnostech je vyváženě zastoupeno spontánní i záměrné učení, podporujeme děti
v jejich aktivní účasti. Didaktickou činnost organizujeme převážně skupinově s individuálním
přístupem a využitím rozmanitých her, dáváme dětem prostor k samostatnému vyjádření a
obohacení všech činností jejich nápady. Stavíme na spolupráci s rodinou dítěte a odborným
týmem našeho Centra.

4.2 Formy a metody práce
4.2.1 Zásady výchovně vzdělávací práce v naší mateřské škole
1. Zásada individuálního přístupu - při výchovně vzdělávací práci se v našem zařízení vždy
primárně přihlíží k individuálním potřebám dítěte, pracujeme v souladu s Doporučením
školského poradenského zařízení a poskytujeme dětem speciálně pedagogickou péči a
uplatňujeme podpůrná opatření.
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2. Zásada přiměřenosti - respektujeme každé dítě, vycházíme z poznatků odborných
pracovníků – psychický vývoj, omezení fyziologického stavu …
3. Zásada soustavnosti a posloupnosti - nové poznatky se opírají o předchozí zkušenosti a
také jsou zařazovány do soustavy dříve osvojených poznatků, čímž pedagog směřuje k
vytvoření ucelené soustavy vědomostí a dovedností dítěte. Uplatňují se postupy od
osvojení elementárních pojmů, které se dále rozšiřují a prohlubují a nakonec se směřuje
k odhalení souvislostí a vztahů mezi pojmy.
4. Zásada prožitkového a situačního učení – využíváme forem prožitkového a situačního
učení, přizpůsobujeme vzdělávací nabídku aktuální situaci v MŠ, okolí, společnosti i
rodině dítěte. Pracujeme s radostí, s ohledem na praktický život. Rádi přijímáme a vítáme
podněty od dětí i jejich rodiny.
Prioritní je pro nás individuální přístup, ale vedeme děti i ke kooperativním činnostem, práci ve
skupině. V podmínkách naší MŠ vedeme děti k práci ve skupině při běžných výchovně
vzdělávacích činnostech (např. při hudebních, výtvarných činnostech, atd.). Naopak při speciálně
pedagogické práci, grafomotorických cvičeních apod. je možné využít individuálního přístupu dle
individuálních potřeb dítěte, i s využitím asistenta pedagoga.
Respektujeme Doporučení školského poradenského zařízení a aktivně pracujeme se všemi
doporučenými podpůrnými opatřeními, jako např. metody alternativní komunikace (např.
používání fotopiktogramů), používání rehabilitačních pomůcek, chodítek, tříbodových berlí a
dalších potřebných kompenzačních pomůcek včetně speciálně upraveného nábytku. Součástí
komplexní péče, kterou Centrum Prointepo zajišťuje, jsou také podpůrné terapie - logopedie,
fyzioterapie, ergoterapie, sochařské a výtvarné dílny, canisterapie, hudební dílny a přírodní
terapie Reiki.
4.2.2 Naše metody a formy práce
Náš program naplňujeme těmito metodami a formami práce:
o prožitkové učení hrou a činnostmi,
o situační učení (dítě se učí dovednostem a poznatkům ve chvíli, kdy je potřebuje, vidí je
kolem sebe a lépe tak chápe jejich smysl),
o aktivní účast dítěte a ponechání dostatku prostoru pro jeho vlastní volbu a výběr
z nabízených činností,
o integrovaný přístup ve výuce (propojení všech činností, široká škála různých aktivit
k tématům),
o individualizace (v heterogenní třídě jako základní sociální jednotce dochází k diferenciaci
nabídky činností podle individuálních potřeb každého dítěte), s využitím specifických
didaktik pro práci s předškolním dítětem.
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Vzdělávání je vázáno k individuálním potřebám dítěte, každému dítěti poskytujeme podporu
v podobě a míře, která mu vyhovuje a je stanovena ve spolupráci se školským poradenským
zařízením a rodiči.
Dítě, jeho rodiče a učitelé mají k dispozici Portfolio dítěte, které umožňuje sledovat průběh
vzdělávání dítěte, jeho pokroky a úspěchy.
V naší mateřské škole se realizuje speciální podpora v průběhu celého dne, touto podporou se
rozumí například:
o rozvíjení kompetencí ve vztahu k vlastní osobě (sebepojetí, sebeobsluha …),
o podpora aktivity a zájmu dětí o poznávání,
o zajištění polohování imobilních dětí prováděné na základě školení fyzioterapeuta,
o zabezpečení dostatku odpočinkového času, ve kterém dětem mimo jiné nabízí relaxační
činnosti, bazální stimulaci, masáže plosek nohy, dlaní, celého těla, atd.,
o posilování pozitivní aktivity a výkony podle specifických potřeb jednotlivých dětí
vzhledem k stupni jejich postižení (možnost používání speciálních pomůcek),
o zajištění socializace žáků v třídní i školní skupině,
o včasná intervence u dětí s vývojovým postižením ve spolupráci s rodiči a poradenskými
zařízeními.
Další speciálně pedagogická péče je poskytována na základě Doporučení školského
poradenského zařízení, poskytujeme podpůrná opatření se zřetelem na nejlepší zájem dítěte.
Bližší informace o poskytované speciálně pedagogické péči jsou uvedeny v kapitole Podmínky
vzdělávání.
Náš školní vzdělávací program „Hrajeme si pod jednou střechou“ pomáhá dětem vytvářet:
o vlastní porozumění k fyzikálnímu světu (činnosti jako měření, vážení, stavby z kostek,
práce se dřevem, hlínou, hraní s pískem a vodou, míchání barev, hra s provázky …),
o vlastní porozumění sociálnímu a kulturnímu světu (námětové hry, vaření, četba,
dramatizace, vycházky na různé akce a jejich reflexe),
o vlastní porozumění logice a matematice (měření, srovnávání, porovnávání, objevování
zákonitostí, logické řazení do řad, návaznosti, třídění),
o vlastní porozumění vztahu mezi psaným a mluveným slovem (kontakt s knihami,
písmeny, předčítání, poslech, kreslení obrázků, vyjadřování vlastních myšlenek a
prožitků, rozvíjení čtenářské negramotnosti).
Náš školní vzdělávací program „Hrajeme si pod jednou střechou“ posiluje u dětí:
o fyzický vývoj (ve spolupráci s odbornými lékaři a týmem fyzioterapeutů – rozvoj hrubé i
jemné motoriky),
o sociálně emocionální vývoj (řešení sporů, vyjadřování pocitů, kontrola emočního ladění,
podpora vzájemné úcty a péče mezi dětmi navzájem i ve vztahu k dospělým, sdílení,
spolupráce),
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o intelektový vývoj (v souladu s individuálními potřebami dětí rozvoj samostatného
myšlení, tvořivosti, prozkoumávání věcí do hloubky, pochopení situací a jevů na základě
vlastního pozorování, experimentování a objevování).
Náš školní vzdělávací program „Hrajeme si pod jednou střechou“ poskytuje dětem:
o dostatek času na prozkoumávání všech jevů a prostředí,
o příležitost učit se mnoha různými způsoby a cestami (kreslení, malování, modelování,
vaření, zpěv, tanec, diskuze, stavění, dramatizace, činnosti venku, prohlížení, práce se
dřevem, papírem, písmeny, čísly, hra s vodou, pískem, pozorování, pokusy, objevy …),
o příležitost učit se způsobem, který individuálně vyhovuje každému dítěti; vše v souladu
s péčí poradenského zařízení a dalších odborníků (učení činnostmi, hrou, poslechem,
pozorováním, nápodobou, vlastním pokusem a omylem, metodou přirozených
následků),
o klidné a bezpečné místo, kde mohou prozkoumávat svoje pocity, dopouštět se chyb,
napravovat je a řešit konflikty s dopomocí učitele i asistenta,
o příležitost vybírat si, kterých činností se chtějí účastnit,
o příležitost veřejně vystavit svoji práci, získat ocenění a ohodnocení osobní aktivity dítěte.
Náš školní vzdělávací program „Hrajeme si pod jednou střechou“ zabezpečuje, že učitelé a
asistenti:
o rozumí vývoji dítěte a jeho speciálním individuálním potřebám,
o věnují se pozorování dětí při hře a při práci,
o pečlivě plánují skupinové a individuální cíle, které jsou v souladu se zájmem dítěte a jeho
rozvojem,
o prokazují dítěti náležitou úctu, podporu a prostor pro jejich nápady,
o spolupracují při péči o dítě se všemi odborníky (školské poradenské zařízení, odborní
lékaři, odborní pracovníci rehabilitační péče, terapeuté …).
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5 Vzdělávací obsah
Vzdělávací obsah našeho ŠVP je uspořádán do čtyř témat (Integrovaných bloků). Jde o čtyři
obecné okruhy, které zasahují všechny oblasti vzdělávání včetně kompetencí, kterých by mělo
dosáhnout dítě odcházející z naší mateřské školy – v souladu se svými možnostmi a
schopnostmi.
VZTAHY

PŘÍRODA

SPOLEČNOST

ZDRAVÍ

Integrované bloky vymezují učební nabídku a charakterizují smysl a obsah jednotlivých
podtémat. V rámci těch budeme dětem vytvářet příležitosti k aktivnímu rozvoji, využívat situace
ve školce, okolí, společnosti, přírodě, navozovat události a připravovat takovou vzdělávací
nabídku, která se k příslušným tématům komplexně vztahuje. V ŠVP uvádíme příklady
podtémat, která jsou inspirací při tvorbě Třídního vzdělávacího programu.
Vzdělávací nabídka a výstupy integrovaných bloků se přizpůsobují možnostem a speciálním
vzdělávacím potřebám každého dítěte.

5.1 Třídní vzdělávací program
Třídní vzdělávací program vychází z ŠVP „Hrajeme si pod jednou střechou“, vypracovávají jej
učitelky MŠ a upravuje program ŠVP pro aktuální situaci ve třídě. Respektuje potřeby všech dětí
ve třídě MŠ, především jejich schopnosti a dovednosti limitované druhem a mírou postižení. Má
podobu úvodního dokumentu vypracovaného v září příslušného školního roku a je doplňován
týdenními plány aktivit a jejich následnou evaluací.

20

PROINTEPO – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o.
ŠVP: Hrajeme si pod jednou střechou, dle RVP PV

5.2 Integrovaný blok VZTAHY
5.2.1 Charakteristika bloku VZTAHY
Pozorujeme, poznáváme, vytváříme a rozvíjíme vztahy. Zvažujeme možnosti, hledáme nové
cesty, vnímáme sami sebe, společnost, rodinu, kamarády. Dorozumíváme se a hledáme
potěšení ze vztahů, učíme se respektovat a tolerovat naše odlišnosti, hledáme společné.
Rozvíjíme vztahy k přírodě, kultuře, podporujeme otevřené sdílení pocitů, dojmů a zážitků.
5.2.2 Podtémata VZTAHY
Já a ti druzí, to jsme my
Jak se cítíme
Kamarádi, pomáhejme si
S rodinou je mi dobře
Poraď mi, jak to říct
Jsme kamarádi
Každý jsme svůj
5.2.3 Cíle integrovaného bloku VZTAHY
o Seznámit děti s pravidly chování ve vztahu k sobě i druhému (tolerance, respekt, hledání
porozumění), seznámit děti s pravidly chování k cizím osobám,
o rozvíjet sebeovládání, vytvářet vztahy založené na porozumění, rozvíjet pozitivní city ve
vztahu k sobě, rozvíjení sebedůvěry, osobní spokojenosti (v mateřské škole, v rodině, na
hřišti …),
o poznat pravidla společenské soužití, spoluvytvářet je, porozumět základním projevům
neverbální komunikace,
o rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních lidí a přináležet k tomuto společenství,
vnímat hodnoty,
o získávat citovou jistotu, samostatnost, navazovat přátelské vztahy,
o rozvíjet prosociální chování a kooperativní dovednosti, ekologické cítění, úctu k životu a
všem jeho formám,
o rozvíjet řečové schopnosti – komunikační dovednosti v závislosti na možnostech
konkrétního dítěte.
5.2.4 Vzdělávací nabídka integrovaného bloku VZTAHY
o Hry a dramatické činnosti podporující kamarádství, citové vazby,
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

hry a dramatické činnosti rozvíjející komunikaci, porozumění, komunitní kruhy,
hry a dramatické činnosti, příběhy podporující bezpečné chování k okolí, k lidem,
spontánní a námětové hry „na rodinu“, „ve školce“, „rozumíme pravidlům“,
společná tvorba a porozumění pravidlům chování, komunikace,
spontánní vyprávění zážitků, sdílení pocitů (vhodnou formou podle potřeb každého
dítěte – AAK),
sociální hry napomáhající rozvoji kamarádských vztahů, rozvoji sociálního cítění, rozvoji
úcty k životu,
četba, poslech, dramatizace pohádek a příběhů ze života, porozumění sociálním
situacím, pocitům druhého,
hry a dramatické činnosti podporující sounáležitost s rodinou,
výtvarné zachycení prožitků, návštěvy divadelních představení,
stálá podpora propojení rodiny a školky, účast na společných akcích (besídky, posezení,
jarmarky, projektové dny …).

5.2.5 Výstupy integrovaného bloku VZTAHY
o Dítě se bezpečně orientuje ve známém prostředí (doma, v mš, v blízkém okolí), zvládá
běžné činnosti a požadavky kladené na dítě i jednoduché praktické situace, které se
opakují, chová se bezpečně, uvědomuje si nebezpečí, má povědomí o tom, jak se chránit,
o dokáže porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad,
o přirozeně a bez zábran komunikovat s druhými, navazovat dětská přátelství, ale zároveň
odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná,
o uvědomuje si svá práva, přiznává stejná práva druhým a respektuje je,
o navazuje kontakty s dospělým, je opatrné a předvídá situace, respektuje autority,
překonává stud,
o chápe odlišnosti ostatních, vnímá jejich hodnotu, přijímá odlišnost jako přirozenou,
o uplatňuje své individuální potřeby s ohledem na druhého, umí obhájit svůj postoj a názor
a respektuje jiné, přijímá kompromis, řeší konflikt dohodou, spolupracuje s ostatními,
o dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma,
v mateřské škole, na veřejnosti, dodržuje herní pravidla, dělí se o hračky, pomůcky, úkoly
s jiným dítětem,
o chová se tak, aby v situacích pro dítě běžných a jemu známých neohrožovalo zdraví,
bezpečí a pohodu svou ani druhých,
o vnímá, co si druhý přeje nebo potřebuje, vychází mu vstříc, chová se citlivě k slabšímu,
respektuje postižení ostatních, má ohled a soucítí, nabízí pomoc, umí požádat o pomoc,
o brání se projevům násilí, ponižování, ubližování, chová se obezřetně při setkání
s neznámými lidmi,
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o vede rozhovor, naslouchá druhým, sleduje řečníka, vyslechne ho, ptá se, rozumí
slyšenému,
o řeší problémy, hledá alternativní řešení, myslí kreativně, má nápady, vyjadřuje svoji
představivost,
o zvládá jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (stará se o hračky, pomůcky, uklízí po
sobě, udržuje pořádek, zvládá jednoduché úklidové práce, práce na zahradě apod.),
o odloučí se na určitou dobu od rodičů, dokáže být aktivní i bez jejich opory,
o uvědomuje si svoji samostatnost, zaujímá vlastní názory a postoje, rozhoduje o svých
činnostech,
o ovládá svoje city a přizpůsobuje svoje chování ve známých situacích, vyjadřuje souhlas i
nesouhlas, odmítá se podílet na nedovolených či zakázaných činnostech,
o uvědomuje si svoje silné i slabé stránky, hodnotí své pokroky, přijímá pozitivní ocenění i
oprávněné rady,
o uvědomuje si příjemné a nepříjemné citové prožitky, rozlišuje citové projevy v důvěrném
a cizím prostředí.

5.3 Integrovaný blok PŘÍRODA
5.3.1 Charakteristika integrovaného bloku PŘÍRODA
Vnímáme všemi smysly proměny přírody, poznáváme její zákonitosti, učíme se porozumět
přírodním jevům, experimentujeme. Chráníme přírodu, chováme se ohleduplně a ekologicky.
Vnímáme změny ročních období, užíváme si za každého počasí, přizpůsobujeme se aktuálnímu
počasí a přírodním změnám.
5.3.2 Podtémata PŘÍRODA
Podzim kolem nás (Zima, Jaro, Léto)
Jaké je dnes počasí?
Experimentujeme
Chráníme přírodu
Příroda kolem nás
Poklady přírody
Setkání v lese (u vody, na louce ….)
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5.3.3 Cíle integrovaného bloku PŘÍRODA
o Seznámit a přirozeně poznávat okolní svět – přírodu, přírodní děje, proměnlivost počasí,
změny v přírodě,
o vnímat všemi smysly a experimentovat při poznávání přírody,
o rozvíjet řečové schopnosti – komunikační dovednosti v závislosti na možnostech
konkrétního dítěte,
o chovat se ekologicky a ohleduplně ke svému okolí, aktivně se podílet na ochraně přírody,
chápat důležitost přírody a její jedinečnost a přesto komplexnost, získat pozitivní vztah
k přírodě, místu a prostředí, chápat změny způsobené lidskou činností jako ochrana a
zlepšení přírody, ale i její poškození,
o rozvíjet úctu k životu ve všech jeho formách, spoluvytvářet zdravé a bezpečné prostředí,
chránit se před nebezpečnými vlivy,
o přizpůsobovat svoje aktivity přírodnímu prostředí a počasí.

5.3.4 Vzdělávací nabídka integrovaného bloku PŘÍRODA
o Přirozené pozorování blízkého prostředí, okolní přírody, života v přírodě, vycházky do
okolí, výlety (městské parky HK, městské lesy HK, vzdálenější cíle v přírodě),
o hry, experimenty, pozorování běžných objektů a předmětů, poznávání jejich vlastností
všemi smysly,
o námětové hry a manipulace s předměty, zkoumání vlastností, třídění, přiřazování,
uspořádání, odhad, porovnávání, spontánní hra, experimenty, smyslové hry, cvičení
postřehu, rozvoj sluchového, zrakového vnímání
o hry a dramatizace vedoucí k poučení o možných nebezpečných situacích v přírodě
(jedovaté rostliny, chování při nepříznivém počasí, povodně apod.), praktické ukázky,
piktogramy,
o sledování rozmanitostí a změn v přírodě, experimenty – živá a neživá příroda, přírodní
jevy a děje, rostliny, živočichové, krajina, podnebí, počasí, ovzduší, roční období ….,
o četba, poslech, prohlížení obrazového materiálu, experimenty, využití encyklopedií a
dalších médií s informacemi a pokusy,
o kognitivní a praktické činnosti k seznámení s různými přírodními látkami, umělými
látkami a materiály – pokusy, zkoumání, sochařské a výtvarné dílny, tvoření z přírodních i
umělých materiálů, jarmarky, dílny, keramika,
o hry, dramatizace, námětové hry, knihy, média pro poznávání životních podmínek a
životního prostředí, ekosystémy (les, louka, rybník),
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o hry, námětové hry pro rozvoj ekologického chování, pravidelné třídění odpadu a další
pracovní činnosti – pěstitelství, chovatelství, hry a péče o zahradu a okolí, přírodovědná
gramotnost.

5.3.5 Výstupy integrovaného bloku PŘÍRODA
o Dítě si osvojí základní poznatky o okolním prostředí, má povědomí o přírodním i
kulturním prostředí, má praktické zkušenosti,
o zvládá jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (stará se o hračky, pomůcky, uklízí po
sobě, udržuje pořádek, zvládá jednoduché úklidové práce, práce na zahradě apod.),
o přemýšlí, vede jednoduché úvahy, dle svých možností vyjadřuje, o čem přemýšlí,
vhodnou formou svoje myšlenky zaznamenává (experimenty, výtvarná díla),
o odhaluje podstatné znaky, vlastnosti předmětů, nachází společné znaky, podobu a rozdíl,
vnímá charakteristické znaky předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi,
o vnímá, že svět má svůj řád, je rozmanitý a pozoruhodný, pestrý a různorodý, má základní
poznatky o přírodě, planetě Zemi, vesmíru ….,
o všímá si změn a dění v nejbližším okolí, rozumí, že změny jsou přirozené a samozřejmé,
přizpůsobuje se proměnám přírody a počasí,
o má povědomí o významu životního prostředí pro člověka, uvědomuje si svůj vliv na
životní prostředí, rozlišuje, co je pro okolní prostředí přínosné a co ho poškozuje, všímá si
nepořádku a škod, upozorňuje na ně,
o pomáhá pečovat o okolní životní prostředí, stará se o rostliny, vhodně nakládá
s odpadky, chrání přírodu, živé tvory ...,

5.4 Integrovaný blok SPOLEČNOST
5.4.1 Charakteristika integrovaného bloku SPOLEČNOST
Poznáváme okolí, město a kulturu. Vnímáme umění všemi smysly, navštěvujeme výstavy,
divadla. Učíme se o povoláních, o tom, jak si můžeme pomáhat, hledáme cesty k zlepšení svého
okolí.
5.4.2 Podtémata SPOLEČNOST
Ten dělá to a ten zas tohle
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Divadlo, koncert, výstava ….
Moje město, můj domov
Patřím ke své zemi a světu
Umění všemi smysly
Pomáháme si
Bude ze mě školák
5.4.3 Cíle integrovaného bloku SPOLEČNOST
o Poznat pravidla společenské soužití, spoluvytvářet je, porozumět základním projevům
neverbální komunikace,
o rozvíjet řečové schopnosti – komunikační dovednosti v závislosti na možnostech
konkrétního dítěte,
o rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních lidí a přináležet k tomuto společenství,
vnímat hodnoty,
o rozvíjet kulturně společenské postoje, návyky a dovednosti dítěte, vytvářet povědomí o
mezilidských morálních hodnotách,
o seznámit se světem lidí, kultury a umění, vytvořit povědomí o existenci ostatních kultur a
národností,
o vytvořit aktivní postoj ke světu, k životu, pozitivní vztah ke kultuře a umění, projevovat
tyto pozitivní postoje,
o rozvíjet společenský a estetický vkus.
5.4.4 Vzdělávací nabídka integrovaného bloku SPOLEČNOST
o Pozorování kulturních a technických objektů i jevů v okolí, rozhovory o výsledcích
pozorování, ztvárnění pozorování výtvarnými i dramatizačním technikami, námětové hry,
o hry, experimenty, pozorování běžných objektů a předmětů, poznávání jejich vlastností
všemi smysly,
o námětové hry a manipulace s předměty, zkoumání vlastností, třídění, přiřazování,
uspořádání, odhad, porovnávání, spontánní hra, experimenty, smyslové hry, cvičení
postřehu, rozvoj sluchového, zrakového vnímání,
o hry podporující tvořivost, představivost a fantazii (imaginativní, výtvarné, konstruktivní,
hudební, taneční, dramatické aktivity),
o hry pro rozvoj paměti, činnosti a hry zaměřené na chápání pojmů, práce s knihou,
s obrazovým materiálem, s médii,
o hry, činnosti a poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů, námětové hry „na
školu“, rozvoj matematické a čtenářské gramotnosti, informační gramotnost,
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o hry, námětové hry a činnosti pro pochopení časových pojmů, posloupnosti děje, příběhů,
událostí.
5.4.5 Výstupy integrovaného bloku SPOLEČNOST
o Dítě vědomě využívá všechny smysly, záměrně pozoruje, všímá si, soustředí se na činnost
a udrží pozornost, pozná a pojmenuje většinu toho, čím je obklopeno,
o koordinuje ruku a oko, zvládá jemnou motoriku, sebeobsluhu, uplatňuje základní
kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky (osobní hygiena, stolování,
sebeobsluhu, péče o vlastní věci),
o zvládá jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (stará se o hračky, pomůcky, uklízí po
sobě, udržuje pořádek, zvládá jednoduché úklidové práce, práce na zahradě apod.),
o přemýšlí, vede jednoduché úvahy, dle svých možností vyjadřuje, o čem přemýšlí,
vhodnou formou svoje myšlenky zaznamenává (experimenty, výtvarná díla),
o odhaluje podstatné znaky, vlastnosti předmětů, nachází společné znaky, podobu a rozdíl,
vnímá charakteristické znaky předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi,
o vnímá nové věci, hledá situace k učení, učí se postupovat podle pokynů,
o chápe základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti,
porovnává, uspořádává, třídí, orientuje se v elementárním počtu do šesti, chápe číselnou
řadu do desíti, pozná více, stejně, méně, první, poslední apod.,
o chápe prostorové vztahy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, vedle,
mezi …), elementární časové pojmy, orientuje se v prostoru i v rovině, částečně se
orientuje v čase,
o učí se nazpaměť krátké texty, vědomě si je zapamatuje a vybaví,
o vyjadřuje svoji představivost a fantazii v tvořivých činnostech i slovních výpovědích
k nim.

5.5 Integrovaný blok ZDRAVÍ
5.5.1 Charakteristika integrovaného bloku ZDRAVÍ
Poznáváme svoje tělo a učíme se s ním správně zacházet, vnímáme svoje fyzické možnosti,
pomáháme si překonávat překážky. O svoje tělo pečujeme, rozvíjíme svoje dovednosti, učíme se
postarat o své zdraví, otužujeme se, hledáme cesty, jak být zdravý, chápeme nemoc druhých,
opatrujeme se vzájemně. Žijeme zdravě, učíme se o zdravém životním stylu.
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5.5.2 Podtémata ZDRAVÍ
Cvičíme pro radost i zdraví
Moje tělo
Pečujeme o sebe
Venku i uvnitř, hledáme pohyb
Když přijde nemoc
Ve zdravém těle zdravý duch
5.5.3 Cíle integrovaného bloku ZDRAVÍ
o Uvědomit si vlastní tělo (i se všemi omezeními vyplývajícími ze zdravotního postižení),
rozvíjet pohybové schopnost a zdokonalovat se v oblasti hrubé i jemné motoriky –
v souladu s doporučeními odborných lékařů a terapeutů,
o rozvíjet a užívat všechny smysly, rozvíjet fyzickou i psychickou zdatnost (v souladu se
svými možnostmi), osvojovat si praktické dovednosti přiměřené věku (v souladu se svými
možnostmi),
o osvojit si poznatky o těle, zdraví, pohybových činnostech, osvojit si poznatky a
dovednosti k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí,
o vytvořit si zdravé životní návyky a postoje zdravého životního stylu.
5.5.4 Vzdělávací nabídka integrovaného bloku ZDRAVÍ
o Pohybové hry a činnosti, nelokomoční pohybové činnosti, turistika, míčové hry, sezonní
sportovní hry, základní gymnastika (v souladu s možnostmi konkrétního dítěte a
v souladu s doporučením odborných lékařů a terapeutů),
o manipulační činnosti, jednoduché úkony s předměty, nástroji, náčiním, materiály,
o zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační
cvičení),
o hry na rozvoj smyslů, psychomotorické hry, rozvoj grafomotoriky, konstruktivních a
grafických činností,
o hudební a hudebně pohybové hry, tanec, dramatizace,
o sebeobslužné činnosti, námětové hry, nácvik stolování, oblékání, úklidu, úpravy
prostředí,
o hry, činnosti, práce s knihou, médií – poznávání lidského těla a jeho částí, experimenty,
pozorování, vlastní pokusy,
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o relaxační a odpočinkové činnosti, podpora zdravé atmosféry a pohody,
o hry, námětové hry, dramatizace směřující k prevenci úrazů, k prevenci nemocí,
nezdravých návyků a závislostí.

5.5.5 Výstupy integrovaného bloku ZDRAVÍ
o Dítě dle svých možností zachovává správné držení těla, zvládá základní pohybové
dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí,
koordinuje lokomoci a další polohy a pohyby těla,
o ladí pohyb s rytmem a hudbou,
o vědomě napodobuje jednoduchý pohyb podle vzoru a pokynu,
o ovládá dechové svalstvo, slaďuje pohyb se zpěvem,
o vnímá a rozlišuje všemi smysly,
o koordinuje ruku a oko, zvládá jemnou motoriku, sebeobsluhu, uplatňuje základní
kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky (osobní hygiena, stolování,
sebeobsluhu, péče o vlastní věci),
o zvládá jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (stará se o hračky, pomůcky, uklízí po
sobě, udržuje pořádek, zvládá jednoduché úklidové práce, práce na zahradě apod.),
o pojmenuje části těla, zná jejich funkce, má povědomí o těle a jeho vývoji, zná základní
pojmy užívané ve spojení se zdravím, s pohybem, sportem,
o rozlišuje, co zdraví prospívá a co mu škodí,
o chová se tak, aby v situacích pro dítě běžných a jemu známých neohrožovalo zdraví,
bezpečí a pohodu svou ani druhých,
o má povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, význam aktivního pohybu a zdravé
výživy,
o chrání své zdraví a bezpečí, ví, kde hledat pomoc.
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6 Dílčí projekty a programy
Předškoláček – cílená příprava předškoláků pro nástup do školy. Je vedený učitelkou MŠ a
probíhá jednou týdně. Při tvorbě náplně Předškoláčku paní učitelka spolupracuje se školským
poradenským zařízením i učitelkami ZŠ PROINTEPO.
Divadelní představení, kulturní akce - jsou vybírána dle aktuální nabídky, spolupracujeme
s kulturními organizacemi v Hradci Králové, ale vítáme i zájezdy kulturních představení z jiných
měst, např. i návštěvy zvířátek.
Pravidelné akce:
Slavnostní uvítání nového školního roku – společné uvítání školního roku, vítání nových dětí.
Podzimní slavnost – oslava dožínek a podzimu, příprava zahrady na zimu. Společná akce pro děti
a rodiče, pořádáme i tvořivé dílny a podáváme občerstvení, využíváme jako možnost posezení
s rodiči a sdílení zkušeností.
Mikulášská nadílka - společná akce PROINTEPO – SŠ, ZŠ a MŠ s.r.o. – vystoupení čertů, Mikuláše,
anděla. Vystoupení zajišťují žáci ZŠ PROINTEPO ve spolupráci s učiteli a asistenty.
Vánoční jarmark – akce pro rodiče i veřejnost spojená s posezením nad cukrovím.
Vánoční besídka - společná akce celého Centra Prointepo. Děti si připravují program, se kterým
vystupují před rodiči i veřejností. Využíváme různé prostory v HK, například Divadlo Drak,
Muzeum Východních Čech.
Vánoční nadílka - společná akce celého Centra Prointepo. Rozloučení před Vánočními
prázdninami, společný zpěv koled, nadílka v jednotlivých třídách, popř. promítání pohádky.
Karneval - společná akce celého Centra Prointepo, děti se převléknou do masek, tančí a soutěží.
Jarní dílny, Velikonoční jarmark - společná akce centra Prointepo. Při jarních dílnách jsou
připraveny stanoviště s různými činnostmi, které si mohou rodiče spolu s dětmi vyzkoušet.
Čarodějnice – oslava filipojakubské noci, děti soutěží, opékáme buřty.
Oslavy dne dětí - společná akce centra Prointepo. V tento den je pro děti připraven zábavný den
plný her, soutěží s překvapením pro každého.
Celodenní výlet – dle výběru probíhá na konci školního roku.
Slavnostní loučení s předškoláky a dětmi opouštějícími Centrum Prointepo – společná návštěva
cukrárny, společné povídání, vítáme i rodiče.
Zahradní slavnost – závěrečná akce školního roku, kdy zveme všechny děti a rodiče na společné
opékání buřtů, posezení na zahradě, tanec a slavíme úspěšný školní rok, vzpomínáme a
plánujeme.
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7 Systém evaluace
Vnitřní evaluace nám umožňuje stále zlepšovat naši činnost, přináší nám nové úkoly a inspiruje
nás do další práce i do dalšího vzdělávání.
K jednotlivým oblastem a předmětům evaluace využíváme nástroje: analýza školní
dokumentace, ankety/dotazníky pro rodiče, pedagogické pracovníky a vedení školy, hospitace
vedením školy (ředitelka školy, vedoucí učitelka), vzájemné náslechy, vyhodnocování výsledků
vzdělávání dětí, portfolia dětí, SWOT analýzy, konzultace s rodiči, podněty a názory
pedagogických pracovníků na poradách učitelů, pedagogických radách a provozních poradách,
ohlasy od veřejnosti, výsledky činnosti kontrolních orgánů.
Specifika vyhodnocování výsledků vzdělávání dětí, plnění dílčích vzdělávacích cílů a kompetencí
a informace k portfoliím dětí jsou uvedeny v samostatných dokumentech.

Předmět evaluace

TVP

Průběh evaluace

Četnost

Provádí

Analýza učitelek

Průběžně

Učitelky MŠ

Evaluace
integrovaných témat,
podtémat …
(kap. 7.3.)
Názory rodičů,
podněty – v rámci
komunikace s rodiči

Po ukončení tématu

Učitelky MŠ

Průběžně (v rámci
třídních schůzek, akcí
školy apod.)

Učitelky MŠ, vedení
školy

Analýza souladu ŠVP
s potřebami školy

2 x ročně (na
pedagogické radě)

Učitelky MŠ, vedení
školy

Evaluace učitele k ŠVP
(kap. 7.4.)

1 x ročně

Učitelky MŠ

Hodnocení třídy
(kap. 7.2.)

2 x ročně

Učitelky MŠ

Ankety, diskuze,
názory, zprávy

Průběžně

Rodiče, kontrolní
orgány

ŠVP
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Evaluace dětí

Autoevaluace,
hospitační činnost,
náslechová činnost

Podmínky vzdělávání

Analýza učitelek ve
třídě

Průběžně

Učitelky MŠ

Charakteristika třídy
(kap. 7.1.)

1 x ročně

Učitelky MŠ

Portfolio dítěte,
pedagogická
diagnostika

Průběžně

Učitelky MŠ, vedení
školy, rodiče, děti

Spolupráce s rodiči,
rozhovory s rodiči

Průběžně

Učitelky MŠ, vedení
školy

Autoevaluace učitelek
(kap. 7.5.)

1 x ročně

Učitelky MŠ

Hospitační činnost
vedení školy

Průběžně

Vedoucí učitelka,
ředitelka školy

Hodnotící rozhovory

Průběžně (alespoň 1x
ročně)

Vedoucí učitelka,
ředitelka školy

Evaluační dotazníky

1 x 3 roky

Pedagogičtí pracovníci
MŠ, vedení školy

7.1 Charakteristika třídy – evaluační kritéria
o Složení a věkové kategorie kolektivu (počet chlapců, dívek, věkové rozpětí, druh
postižení, stupeň PO, další specifika),
o adaptace a přizpůsobení se režimu MŠ,
o chování a vztahy mezi dětmi,
o úroveň návyků a míra samostatnosti (oblékání, stolování, hygiena, pořádek) dle možností
dětí,
o úroveň hry a zapojení do hry,
o pohybové projevy (obratnost, koordinace, orientace v prostoru) dle možností dětí,
o řečové projevy (výslovnost, slovní zásoba) dle možností dětí,
o umělecké projevy (výtvarný, hudební, dramatický),
o manuální zručnost (lateralita, motorické schopnosti, držení nástroje) dle možností dětí,
o úroveň poznávání (prostorová představivost, rozlišování barev, rozlišování množství…),
o celková atmosféra ve třídě.
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7.2 Pololetní a závěrečné hodnocení třídy – evaluační kritéria
o Základní data: složení a věkové rozpětí u dětí, druh postižení, stupně PO, změny
v docházce, adaptace, chování, vztahy mezi dětmi,
o vzdělávací oblasti: dítě a jeho tělo (pohybové činnosti, lidské tělo, ochrana zdraví,
protidrogová prevence apod.); dítě a jeho psychika (dorozumívání mezi lidmi, sdělování,
předměty a jejich vlastnosti, prostorové a časové vjemy, lidé a jejich vlastnosti, já –
osobnost apod.); dítě a ten druhý (vztahy mezi lidmi, rodina, mateřská škola, pravidla
chování); dítě a společnost (společné role, pravidla chování, pracovní činnosti, kultura,
tradice apod.); dítě a svět (domov, svět, příroda živá a neživá, látky a jejich vlastnosti
apod.) – v každé oblasti: dosažené kompetence (výstupy), závěry pro další práce,
individuální přístup,
o průběžné cíle: sebeobslužné činnosti, návyky zdravého životního stylu apod.

7.3 Evaluace bloku, tématu, podtématu – v TVP
o Základní data: název bloku, tématu, podtématu, časové období,
o hodnocení: zajímavost tématu, splnění cílů a kompetencí ze všech oblastí, pestrost,
vyváženost,
o spolupráce s rodiči, akce,
o náměty na příští téma,
o vyjádření dětí,
o závěry pro další činnost.
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7.4 Evaluace školního vzdělávacího programu
Název ŠVP: _______________________________________________
Školní rok: _______________________________________________
Bodové
hodnocení
(1-5 bodů)

Kritéria
Je obsah ŠVP v souladu s RVP?
Respektuje všech pět oblastí vzdělávání?
Umožňuje naplňovat dílčí cíle vzdělávání?
Umožňuje program seznamování s morálními, společenskými a estetickými
hodnotami?
Vede ke zdravému životnímu stylu?
Orientuje děti na zájem o učení a poznávání?
Vytváří dostatek přirozených situací a námětů k učení?
Využívá problémové učení a experimentování?
Využívá smyslové vnímání k přirozenému učení?
Je práce s dětmi založena na radostném prožití celého dne v MŠ?
Připravuje zodpovědně děti pro vstup do ZŠ ve všech oblastech rozvoje?
Jsou rozšiřovány a zkvalitňovány nadstandardní aktivity školy?
Je rozvíjena spolupráce s odborníky? (PPP, lékaři, psychologové apod.)
Využívají rodiče MŠ jako poradenský servis?
Mají rodiče dostatečnou možnost účastnit se aktivit školy?
Podporuje tvořivost pedagogů?
Odpovídá konkrétním podmínkám školy? (poloha, složení třídy i pedagog. sboru)?
Nabízí MŠ osvětové aktivity v otázkách výchovy a vzdělávání předškolních dětí?
Závěry pro další činnost školy a třídy:
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Projevená přání (rodičů, dětí, pedagogických zaměstnanců apod.):

Návrhy opatření:

Hodnocení zpracovala: ____________________________ Datum: _______________________
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7.5 Autoevaluační dotazník učitelky MŠ
Jméno: _______________________________________

Datum: ____________

Cíl: sebekriticky zjistit a posoudit úroveň vlastní výchovně-vzdělávací práce vzhledem
k podmínkám daným ŠVP PROINTEPO
Kvalitu podmínek mateřské školy kriticky zhodnoťte (uveďte svůj názor) vzhledem k níže uvedeným
kritériím číselným ohodnocením 1 – 5, přičemž 5 vyjadřuje maximální kvalitu.

Bodové
hodnocení
(1-5 bodů)

Kritéria
veškerá má pedagogická činnost odpovídá poslání školy
dostatečně naplňuji rámcové vzdělávací cíle dané RVP PV
dostatečně naplňuji dílčí vzdělávací cíle dané ŠVP
pracuji v souladu s vizí a filozofií Centra Prointepo
v MŠ zajišťuji pravidelný rytmus a řád, který je dostatečně flexibilní, respektuje
potřeby dětí a
aktuální situaci
s dětmi jsme každodenně dostatečně dlouho venku
děti se mnou mají dostatek pohybu na zahradě i v MŠ
jsem dětem vhodným vzorem
nově příchozím dětem umožňuji postupnou adaptaci
respektuji potřeby dětí, reaguji na ně a napomáhám v jejich uspokojování
nezatěžuji děti spěchem a chvatem
respektuji rovnocenné postavení všech dětí
můj pedagogický styl je podporující, sympatizující, počítám s aktivní spoluúčastí a
samostatným
rozhodováním dítěte
vyhýbám se negativním slovním komentářům a podporuji děti v samostatnosti,
dostatečně
chválím a pozitivně hodnotím
ve vztazích mezi sebou a dětmi pěstuji vzájemnou důvěru, toleranci,
ohleduplnost, zdvořilost,
solidaritu
děti ve třídě vedu ke vzájemnému přátelství
programově se věnuji neformálním vztahům ve třídě a nenásilně je ovlivňuji
(prevence šikany a
vandalismu)
pečuji o dostatečný pitný režim všech dětí
plně se věnuji dětem a jejich vzdělávání
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děti v mé třídě nacházejí potřebný klid, bezpečí a soukromí
poskytuji dětem dostatek času i prostoru pro hru
podporuji experimentování dětí
respektuji individuální tempo dětí
vytvářím dostatek prostoru pro individuální činnosti dětí
vytvářím dostatek prostoru pro skupinové činnosti dětí
mé plánování vychází z potřeb a zájmů dětí
přizpůsobuji činnosti aktuálně vzniklým situacím a zážitkům dětí
má evaluační činnost je smysluplná, vyvozuji z ní závěry pro svoji další práci
dbám o svůj odborný růst, dostatečně se vzdělávám
jednám, chovám se profesionálním způsobem – v souladu se společenskými
pravidly a
pedagogickými zásadami
ve vztazích s rodiči se snažím o oboustrannou důvěru a otevřenost
vůči rodičům jsem vstřícná, ochotná spolupracovat
o prospívání dětí rodiče průběžně informuji
chráním soukromí rodin a zachovávám patřičnou mlčenlivost o jejich vnitřních
záležitostech
Jiné připomínky, nápady:

Plán zkvalitnění své výchovně-vzdělávací činnosti (co chci zlepšit a jak):

Podpis:
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Koordinátor tvorby ŠVP: Mgr. Magda Zerzánová
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