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5. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO  PROGRAMU 
 
Školní vzdělávací program „KROK ZA KROKEM BAREVNÝM ROKEM“ je zpracován 
pedagogickým týmem na základě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní 
vzdělávání ustanovení zákona č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, který stanovuje konkrétní vzdělávací cíle a 
vzdělávací obsah.  
 
Tento program vznikal na základě dosavadních zkušeností pedagogických pracovnic 
a na základě zkušeností z předchozích ŠVP „Výchova ke zdravému životnímu stylu“, 
„S písničkou poznáváme svět kolem nás“ a „Tajemství oříšků veverky Čiperky“. 
 

Při tvorbě ŠVP jsme vycházeli z přirozeného vývoje života dítěte předškolního věku. 
ŠVP vychází z ročního období, svátků, lidových tradic a podmínek školy.  
Celým školním rokem budou děti provázet kamarádi Barvička a Všeználek, kteří jsou 
hlavním pojítkem mezi všemi tématy. Děti motivují společně s učitelkou k činnostem, 
budou si s dětmi hrát a „učit se“. 
 
Proč krok za krokem? 

 
Krůček po krůčku povedeme děti především k touze po poznání, protože mateřskou 
školu chápeme jako první stupeň celoživotního poznávání a vzdělávání. 
 

 

 
5.1 Vize školy a dlouhodobé  cíle 
 
Vize MŠ: 
„ Chceme být školou, do které budou děti rády chodit, ve které budou učitelé rádi učit 
a do které budou rodiče s potěšením posílat své děti…“ 
 

 
Co je naším cílem? 
 

1. Rodinná škola – vytváříme rodinnou atmosféru a rodinné prostředí. Paní 
učitelka je spíše poradcem, ale také dbáme na správné způsoby chování i 
k ostatním dospělým. 

.  
2. Bezpečné prostředí – je místo, kam chodí děti rády a beze strachu, kde se 

cítí dobře a spokojeně. Kde jsou nenásilně ovlivňovány prosociálním směrem 
– prevence šikany a sociálně patologických jevů, pomoc potřebným, vnímání a 
respektování multikulturní společnosti. 

 
 

3. Partnerství a spolupráce – děti jsou našimi partnery. Paní učitelky respektují 
a ctí potřeby dítěte. Spolupracujeme s rodiči, protože jednotné působení školy 
a rodiny je pro vývoj dítěte velmi důležité. Úzce spolupracujeme také 
s odborníky a ostatními subjekty. 

 



4. Individuální rozvoj – vytváříme předpoklady pro individuální rozvojové 
možnosti dětí a umožňovat tak každému dítěti dospět v době, kdy opouští 
mateřskou školu k takové úrovni, která je pro dítě individuálně dosažitelná. 

 

5. Tělesné aktivity – v dnešní době často chybí dětem pohyb. Z toho důvodu 
zařazujeme do výuky každodenní pohybové aktivity a pobyt venku.. V letních 
měsících výuku přesouváme ven a dbáme na dostatečný pohyb dětí na 
čerstvém vzduchu. 

 

6. Tradice, zvyky, pranostiky – ctíme přirozený koloběh života na vesnici. 
 

7. Otevřenost školky – naše školka je otevřená novým myšlenkám, podnětům, 
metodám a přístupům. Jsme rádi za každý podnět, protože „víc hlav, víc ví“. 

 
 
 

 

 

5.2 Cíle vzdělávacího programu 
 
Cílem školního vzdělávacího programu je rozvíjet všestranně celou dětskou osobnost 
takovým způsobem, aby dítě na konci svého předškolního období, v rozsahu svých 
osobních předpokladů získalo:  

 věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost,   

 základy kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj a učení, pro život a 
vzdělávání , 

 základy pro zdravé sebevědomí a sebejistotu, pro schopnost být samo sebou 
a zároveň se   přizpůsobit životu v sociální komunitě, v kulturní a multikulturní 
společnosti,  

 základy pro celoživotní učení.  

 základy pro schopnost jednat v duchu základních lidských a etických hodnot.   
Cílem všech pracovnic mateřské školy je vytvářet takové podmínky pro realizaci 
školního vzdělávacího programu, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě 
radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do života i vzdělávání. Jde 
nám o to probouzet v dítěti aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a 
objevovat, i odvahu ukázat, co všechno už samo umí, zvládne a dokáže.  
  
5.3  Metody a formy  vzdělávací práce 
 
Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu 
dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních (ranní hry, odpolední činnosti, 
odpovídajícím potřebám a možnostem dětí, založené na principu nápodoby) a 
řízených aktivit (didaktické hry, tématické vycházky). Specifickou formu představuje 
didakticky zacílená činnost, ve které učitelky s dětmi naplňují konkrétní vzdělávací 
cíle pomocí záměrného (tématické celky) a spontánního učení. Toto učení 
zakládáme na aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání (smyslové hry), 
prožitkovém učení (podporuje zvídavost dětí a je založeno na přímých zážitcích), 
interaktivním učení (interaktivní hry), kooperativním učení (spolupráce mezi dětmi, 
předávání informací a plnění úkolů ve dvojicích), situačním učení (praktické ukázky 
životních situací) zpravidla ve skupinách a individuálně. Omezujeme učení 



předáváním hotových poznatků a slovních poučení. Všechny činnosti obsahují prvky 
hry a tvořivosti. Hlavní činností je HRA tvořivá, námětová, dramatizující, pohybová, 
taneční, didaktická. 
 
Preferujeme tyto činnosti : 

- volná hra, experimentování, kooperace 
- psychomotorická cvičení 
- práce s encyklopediemi 
- tvořivá práce  nejen s přírodním materiálem 
 

Uplatňujeme tyto metody : 
- komunitní kruh 
- pozorování 
- prožitkové učení 
- využívání přirozených situací 
- řízené, skupinové, individuální a věkově diferencované činnosti 
- převládání spontánních činností nad řízenými 

 

6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH ŠVP 
  
Vzdělávací obsah je uspořádán do jedenácti integrovaných bloků (dále jen IB) , které 
dětem nabízí různorodé činnosti, které budou natolik zajímavé a prožitkové, aby 
v nich zanechaly co nejdéle dobrý pocit bez ohledu na věk dítěte, bez ohledu na jeho 
schopnosti a dovednosti. Učitelky využívají IB k podrobnému zpracování nabídnutých 
činností, tvoření třídního vzdělávacího programu, jednotlivé nabídky konkretizují. 
IB jsou rámcové, zpracovány tak, aby rozvíjely děti ve všech pěti vzdělávacích 
oblastech:  

- biologickou oblast             (Dítě a jeho svět) 
- psychologickou oblast      (Dítě a jeho psychika) 
- interpersonální oblast       (Dítě a ten druhý) 
- sociálně – kulturní oblast  (Dítě a společnost) 
- environmentální oblast     (Dítě a svět) 

Při plánování i realizaci usilujeme o to, abychom se přizpůsobily skupině dětí ve třídě 
i individuálně každému jedinci. 
Při každodenní práci vytváříme dětem takové podmínky, abychom hrou, spontánní 
činností, situačním učením nebo jinými metodami, formami a způsoby, vedly děti k 
osvojování kompetencí a jejich postupnému zdokonalování: 

- kompetence k učení 
- kompetence k řešení problémů 
- kompetence komunikativní 
- kompetence sociální a personální  
- kompetence činnostní a občanské 

Z každého IB vycházejí výsledky, pořizujeme fotodokumentaci, výsledky dětských 
prací nám slouží jako výzdoba školy, někdy ke tvorbě knih, při prezentaci školy. 
IB i dílčí témata svými charakteristikami prozrazují, co mohou všechno děti v průběhu 
střídajících se ročních období a s postupným časem prožít, co se mohou naučit, co 
dokázat a zvládnout. Časové rozvržení IB je přizpůsobeno potřebám a zájmu dětí. 
 
 
 



6.1 Integrované bloky s dílčími tématy 

 

 
 

 

 

 

 

1.IB.  ZÁŘÍ: Všichni táhneme za jeden provaz 

 
Hlavní smysl IB:  

 
Základem tohoto IB je překonání adaptačních problémů nových dětí a sjednocení kolektivu 

tříd po prázdninách. I s pomocí různých her budovat sociální vztahy mezi dětmi /kamarád…/, 

učitelkami a všemi zaměstnanci MŠ /respekt…./. Věnovat se sebeobsluze a základním 

pravidlům bezpečného chování, komunikaci  a orientaci v MŠ. Poznávat ovoce všemi smysly, 

starat se o školní zahradu s jablůňkami.  

 

Pranostika:   „Teplé září – ovoci se daří“ 

 

Dílčí témata: 
 

 Naše barevná školka 

 Kdo si hraje nezlobí 

 Čas jablíčkové vůně 
 

 



   
 

 

     

 2.IB.  ŘÍJEN: Podzim klepe na dveře, ve strakaté zástěře 

 
Hlavní smysl IB:  

 
Základem tohoto IB je seznámit se s potřebou zdravých návyků životosprávy, s nutností péče 

o zdraví /prevence nemocí/. Znát užitek zeleniny, význam zeleniny, hygienické návyky 

spojené s jeho užíváním, poznávání zeleniny všemi smysly.  

Naučit se pojmenovávat části těla a některé vnitřní orgány. Všímat si barev, počasí a změn 

v podzimní přírodě. Pozorovat sklizeň na polích a v zahrádkách. Sběr přírodnin a jejich 

využití při hraní a tvoření.  

 

Pranostika:    „Když  je říjen ještě zelený, bude leden hodně studený“ 

 

Dílčí témata: 
 

 Sklízíme zahrádku, sklízíme sad 

 Ve zdravém těle zdravý duch 
 

 

 



 
 

 

 

 3.IB. LISTOPAD: Lesní dobrodružství 
 

Hlavní smysl IB:  
 

Smyslem tohoto tématu je poznávání živé a neživé přírody všemi smysly. Děti budou 

poznávat stromy /jehličnaté x listnaté/, keře a budou tvořit z nasbíraných přírodnin, seznámí 

se s prací hajného. Povídání o tom, jak se máme chovat v lese a jak se můžeme postarat o 

zvířátka před zimou. Při pobytech v přírodě si budeme všímat změn a povídat si o nich. Děti 

se seznámí se zvyky a tradicemi spojenými s podzimem-Dušičky, Martin na bílém koni, 

Advent. Budou se připravovat na příchod Mikuláše /vhodné x nevhodné chování/.  

 

Pranostika:  „Přijde-li Martin na bílém koni, metelice za metelicí se honí“ 
 

Dílčí témata: 
 

 V lese je krásně 

 Adventní čas 
 

 



 
 

 

 4.IB. PROSINEC: Čas vysněných přání 

 
Hlavní smysl IB:  

 
Smyslem tohoto tématu je seznámení dětí s tradicí Mikuláše, Adventem a příběhem, proč 

slavíme Vánoce. Práce s knihou a obrazovým materiálem /Betlém/. Důležité bude posilování 

lásky ke členům rodiny, kamarádům, blízkým lidem. Výzdoba školky dětskými výtvory 

/rozvoj estetického cítění/, výroba dárečků, pečení cukroví a chystání vánoční besídky pro 

rodiče. 

 

Pranostika:  „O svaté Barboře, ležívá sníh na dvoře“ 

                     „ Lucie, noci upije a světla nepřidá“ 

                
 

Dílčí témata: 
 

 Vánoce na vesnici 

 Půjdem spolu do Betléma 
 

 

 



 

 

 

        5.IB LEDEN: Na nový rok o slepičí krok 

 
Hlavní smysl IB: 
 

Smyslem tohoto IB je seznámit se s tradicí Tří králů /charita, pomoc druhému/. Pomocí 

pohádky „dvanáct měsíčků“ dětem přiblížíme všechna roční období a jednotlivé měsíce. 

Budeme zkoumat vlastnosti sněhu a připravovat jednoduché pokusy. Povíme si o bezpečnosti 

v zimním období /uklouznutí na ledu, padání sněhu ze střechy, sněhová bouře/. Seznámíme 

děti s ptáčky, které můžeme vidět v zimě u krmítka, jak vypadají a jak se o ně postarat.  

 

Pranostika:   „V lednu mráz, těší nás“   

                           „V lednu voda, věčná škoda“ 
 

 

Dílčí témata: 
 

 Paní zima kraluje 

 Když je zima, když je mráz 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.IB. ÚNOR : Čas ledových kouzel 

 
Hlavní smysl IB:  

 
Základem tohoto IB. je prožívání zimních radovánek se sněhem a na sněhu. Děti se budou 

seznamovat s různými druhy zimních sportů – individuálních (lyžování, bruslení, sáňkování, 

bobování…) i kolektivních (hokej, biatlon …) a radosti z dosahování společných cílů. 

Pochopit férové chování při hře. Budou si prohlubovat povědomí o nutnosti dodržování 

bezpečnosti při hrách na sněhu. Budou si rozvíjet fantazii a tvořivost při přípravách na oslavu 

lidové tradice – Masopustu. Seznámí se s různými druhy tradičních i netradičních řemesel. 

 

Pranostika:  „Únor bílý, pole sílí“ 
 

 

Dílčí témata: 
 

 Splašila se jedna lyže 

 Masopustní veselí 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

7.IB.  BŘEZEN: Kůry, můry ven, ať je krásný den 

 

Hlavní smysl IB:  
 

Základem tohoto IB je probudit u dětí zájem o knihy, posilovat vztah ke knihám, čtení a 

poslechu pohádek a příběhů a vnímání mravního ponaučení. Děti se budou formou vlastního 

pozorování seznamovat se změnami v přírodě a charakteristickými znaky nového ročního 

období  - první jarní květiny, jejich růst, vliv počasí, přípravy na svátky jara apod.                                                                      



Součástí tohoto IB bude také seznamování s významem ochrany přírody a vytváření základů 

ekologického chování, do kterého se mohou samy zapojit. Hravou a zábavnou formou si 

budou vytvářet první poznatky o planetách, vesmíru, kosmonautice a možnosti vyhledávat 

nové informace v encyklopediích. Nejstarší děti se budou připravovat k zápisu do ZŠ 

(radostné očekávání co je ve škole čeká, co už umí, co se ve škole naučí apod.). 

 

Pranostika:  „Březen, za kamna vlezem.“  

                      „Zima, kterou březen nese, ještě s námi dlouho třese“ 
 

Dílčí témata: 
 

 Babičko, vyprávěj 

 Jaro budí zem zlatým paprskem 

 Tajné zprávy z Vesmíru 

Co dokážu u zápisu 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

8.IB. DUBEN: To je krásy na světě, na té naší planetě 

 
Hlavní smysl IB:  

 
Základem tohoto IB je seznamování dětí s významem vody pro život na naší planetě (kde 

voda pramení, koloběh vody, co je to potok, řeka, rybník, přehrada, moře, oceán) a se 

živočichy, kteří ve vodě žijí. 

Děti si budou prohlubovat poznatky o domácích zvířatech a jejich mláďatech, jejich 

vzhledem, čím se živí a jaký mají užitek pro člověka. 

 



Pranostika:  „Duben, ještě tam budem“ 
 

Dílčí témata: 
 

 Od pramínku do moře 

 Když jsem já sloužil 
 

 

 

 

 

 

 

 

9.IB. KVĚTEN: Na světě je bezpečno 

 
Hlavní smysl IB:  

 
Základem tohoto IB je upevňování citových vztahů, lásky a úcty v rodině, vnímání 

mezilidských vztahů, společné přípravy na oslavu Dne matek. Děti se budou hravou formou 

seznamovat s významem práce a vzájemné pomoci, povolání rodičů. 

Součástí tohoto IB bude prohlubování poznatků z oblasti dopravní výchovy. 

Děti se budou seznamovat s různými druhy DP, kde se pohybují a významem dopravních 

značek. Budou si osvojovat základy správného chování a bezpečnosti při pohybu v silničním 

provozu. 

 

Pranostika: „Májová vlažička, poroste travička“ 

                    „Pankrác, Servác, Bonifác – jsou ledoví muži, spalují mrazem  

                      ovoce a růži“ 

 

Dílčí témata: 
 

 Mámo, táto, půjdeme si hrát 

 Co nám řekne semafor? 



 

 

 

 

 

10. IB ČERVEN: Otevírání brány k létu 

 
Hlavní smysl IB:  

 
Záměrem tohoto IB bude vytváření podmínek k radostnému prožívání oslav svátku dětí, 

utváření povědomí o existenci jiných ras a kultur. Děti budou vedeny k samostatnému 

hodnocení svých osobních pokroků, které během školního roku zvládly, co už umí a dokážou, 

odhadovat své sily. 

Budeme se připravovat na slavnostní loučení se školáky, děti si budou opakovat získané 

poznatky a dovednosti. 

Součástí tohoto IB bude seznamování se životem zvířat, která žijí  v ZOO, jejich vzhledem, 

způsobem života, kde žijí a co potřebují ke svému životu, možném nebezpečí pro člověka… 

 

Pranostika:   „Medardova kápě – 40 dní kape“ 

                           „Když na Medarda prší, těžko se nám seno suší“ 

 

Dílčí témata: 
 

 Kamarádi z celého světa 

 Milý hrochu, zhubni trochu 

 Loučíme se se školkou 
 

 



  
 

11.IB ČERVENEC, SRPEN: Léto je tady 
 

Hlavní smysl IB: 
Smyslem tohoto IB je seznámit se blíže s cestováním po celém světě. Použijeme mapy a 

globusy, naučné knížky, budeme vyhledávat různé zajímavosti z celého světa a České 

republiky /Praha/. Dovolená a výlety- s tím spojené bezpečné chování. Budeme pozorovat 

změny v přírodě a hlavně si s dětmi užijeme teplé počasí při pobytech venku u hrátek s vodou 

na školní zahradě a při vycházkách do přírody. 

 
 

Pranostika:  „Na Markétu když prší, ořechy ze stromu srší“ 

                      „Slunce peče, déšť poteče“ 

                      „Svatá Anna - chladna z rána“ 

                      „Vavřinec ukazuje, jaký podzim nastupuje“ 

Dílčí téma: 
 

 Prázdninové radovánky 
 

 

 

 

 


