
                                                                                          Základní škola Na Výsluní, Uherský Brod 

                                                                                                                                                              Školní vzdělávací program 

1 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ 

PROGRAM 

PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní 

2047 
  



                                                                                          Základní škola Na Výsluní, Uherský Brod 

                                                                                                                                                              Školní vzdělávací program 

2 

Obsah 
1 Identifikační údaje ............................................................................................................. 3 

1.1 Název ŠVP ........................................................................................................................ 3 
1.2 Předkladatel ....................................................................................................................... 3 
1.3 Zřizovatel školy ................................................................................................................. 3 
1.4 Platnost dokumentu: .......................................................................................................... 3 

2 Přípravný ročník ................................................................................................................ 4 
2.1 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami .................................. 41 
2.2 Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně nadaných .......................................... 42 

 

  



                                                                                          Základní škola Na Výsluní, Uherský Brod 

                                                                                                                                                              Školní vzdělávací program 

3 

1 Identifikační údaje 

 

1.1 Název ŠVP 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

V ZÁKLADNÍ ŠKOLE UHERKÝ BROD, NA VÝSLUNÍ 

ZPRACOVANÝ PODLE RVP PV 

1.2 Předkladatel 

 

Název školy:  Základní škola Na Výsluní, Uherský Brod 

 

Adresa školy:  Na Výsluní 2047, 688 01 Uherský Brod 

 

 IČO:  709 323 10 

 DIČ:  338-709 323 10 

 RED-IZO: 600 124 541 

 

Ředitel školy:  PaedDr. Dagmar Bistrá 

 

Kontakty:   telefon  572 634 525 

fax  572 634 625 

  e-mail  dagmar.bistra@zsvysluni.cz 

  web  www.zsvysluni.cz  

 

1.3 Zřizovatel školy 

 
Název:   Město Uherský Brod, právní forma: obec, Masarykovo nám. 100, 

Uherský Brod, okres Uherské Hradiště  

Adresa:  Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod 

IČ:   00 291 463 

 

1.4 Platnost dokumentu:  

 
ŠVP bylo vydáno 1.září 2016. 
  

ŠVP bylo schváleno Školskou radou dne 11.října 2016. 

 

  ............................................  

    PaedDr. Dagmar Bistrá              razítko školy 

 ředitelka školy 
  

mailto:dagmar.bistra@zsvysluni.cz
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2 Přípravný ročník 

 

A) PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉM ROČNÍKU 

 

Materiální podmínky 

- třída přípravného ročníku je umístěna v samostatné učebně, prostorové 

uspořádání vyhovuje skupinovým a individuálním činnostem dětí 

- učebna je vybavena pomůckami, náčiním, hračkami odpovídající počtu dětí a 

jejich věku 

- pro výuku jsou využívány další prostory školní budovy, jako školní družina, 

tělocvična, žákovská knihovna a další   

- k pohybovým a aktivitám se využívá venkovní hřiště, které je umístěno poblíž 

školy 

 

Psychosociální podmínky 

- je uplatňován pedagogický styl s nabídkou, který počítá s aktivní spoluúčastí a  

      samostatným rozhodováním dítěte 

- všechny děti mají rovnocenné postavení a žádné z nich není zvýhodňováno nebo 

      znevýhodňováno 

 

Organizace 

- výuka probíhá ve dnech školního vyučování od 8.00 do 11.40 hod 

- organizaci činností v přípravné třídě řídí pedagogický pracovník  

- veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány  

k vlastní aktivitě a experimentování, aby se zapojily do organizace činností, 

pracovaly svým tempem 

- výuka je vedena formou hry, jež prolíná všemi činnostmi 

- základem je organizovaná činnost dětí - různé hry, (didaktické, komunikativní, 

soutěživé), rozhovor, vycházky, pracovní, pohybové, hudební a výtvarné činnosti 

 

Personální zajištění  

- vzdělávání v přípravné třídě je personálně zajištěno 

               kvalifikovaným pedagogickým pracovníkem  

               případně asistentem pedagoga 

- logopedická péče je zajištěna speciálním pedagogem – logopedem 
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Spoluúčast rodičů 

- rodiče mají možnost aktivně se podílet na činnosti ve třídě, účastnit se různých  

       programů, besídek, ukázkových hodin  

- jsou pravidelně a dostatečně informováni o dění ve třídě, o individuálních 

pokrocích dítěte  

 

Podmínky pro přijímání dětí do přípravného ročníku 

- do přípravného ročníku jsou přijímány děti, které v následujícím školním roce 

mají zahájit školní docházku   

- přednostně jsou přijímány děti s odkladem školní docházky a děti ze 

znevýhodněného sociokulturního rodinného prostředí 

 

B) CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉM ROČNÍKU 

- rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání 

- osvojení základů hodnot, na nichž je založena demokratická společnost  

- získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost  

 

 

C) VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 

 

Výchovně vzdělávací činnost vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro 

předškolní vzdělávání (RVP PV).  

Kompetence představují soubory činnostně zaměřených a prakticky využitelných 

výstupů, které se propojují a doplňují. Jejich osvojování je proces dlouhodobý a složitý, 

který začíná v předškolním vzdělávání, pokračuje v základním a středním vzdělávání a 

postupně se dotváří v dalším průběhu života. 

Pro etapu předškolního vzdělávání jsou za klíčové považovány tyto kompetence: 

1. kompetence k učení 

2. kompetence k řešení problému 

3. kompetence komunikativní 

4. kompetence sociální a personální 

5. kompetence občanská 

6. kompetence pracovní 

Pro dítě předškolního věku mohou být dosažitelné klíčové kompetence v následující 

úrovni: 
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Kompetence k učení 

Učitelka:  

• posiluje soustředěnost a pozornost na danou činnost – rozhovor, poslech, 

vyprávění, výtvarnou nebo pracovní činnost 

• podporuje zájem a potřebu učit se vhodnou motivací – rozhovorem, obrázkem, 

písní  

• vede dítě k pozorování, objevování, zkoumání, experimentování za použití 

jednoduchých znaků a symbolů 

• poskytuje elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody a techniky z okolí 

dítěte, učí orientovat se v řádu a dění v prostředí ve kterém žije 

• pracuje na vyrovnání školní nezralosti,  

tím dítě vede k pochopení nutnosti a potřebě učit se  

Dítě: 

• postupuje a učí se podle instrukcí, spontánně i vědomě, soustředí se na činnost a 

záměrně si zapamatuje 

• dokončí při zadané práci to, co započalo a je schopno dobrat se k výsledkům 

 

Kompetence k řešení problému 

Učitelka: 

• seznamuje děti s tím, že vše kolem něj se mění a vyvíjí – příroda, roční období, 

život člověka… 

• zadává jednoduché úkoly – srovnávání dle velikostí, vytváření kategorií …, 

vyžaduje jejich splnění 

• navozuje situace vedoucí k rozvíjení početních představ, užívání číselných a 

matematických pojmů, vnímání matematických souvislost 

tím vede k tvořivému a logickému myšlení a řešení jednoduchých problémů  

Dítě: 

• řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti, postupuje cestou pokusu a 

omylu, zkouší, experimentuje, spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací, 

hledá různé varianty a možnosti, využívá při tom dosavadních zkušeností, 

fantazii a představivost 

• nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za 

snahu 

• má povědomí o významu životního prostředí pro člověka - pozorování, 

rozhovory, četba, 

• účast na projektech. 
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Kompetence komunikativní 

Učitelka: 

• podněcuje dítě k pojmenování toho, co je obklopuje 

• učí samostatně vyjadřovat pocity, prožitky, myšlenky, sdělení, vést smysluplný 

dialog 

• podporuje snahu o samostatnou a gramaticky správnou formulaci otázek a slovní 

reakci na ně 

• učí chápat a používat správně synonyma, homonyma a antonyma 

tím vede dítě ke správné a srozumitelné komunikaci mezi dětmi i s dospělým  

Dítě: 

• naslouchá čtenému nebo vyprávěnému textu s porozuměním – umí slyšené 

reprodukovat, vyprávět, dramatizovat 

• umí vyjádřit svůj názor a pocit, domluví se gesty i slovy 

  

Kompetence sociální a personální 

Učitelka: 

• vede děti k práci ve skupině i ve dvojici 

• rozšiřuje povědomí dítěte o zvycích, vztazích a tradicích naší země 

• učí ovládat své chování a jednání 

• vede k toleranci, citlivosti a ohleduplnosti k druhým, pomoci slabším, rozpoznání 

nevhodného chování, vnímání nespravedlnosti, ubližování, agresivitě a 

lhostejnosti, tím učí spolupráci a vzájemné pomoci  

Dítě: 

• umí požádat o pomoc nebo se snaží samo dle svých schopností pomoci     

• při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně, 

nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná umí odmítnout 

• spolupodílí se na společných rozhodnutích, přijímá vyjasněné a zdůvodněné 

povinnosti, dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim 

• je schopno chápat, že lidé jsou různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem 

 

Kompetence občanská  

Učitelka: 

• učí chápat, že zájem o to co se děje kolem, činorodost, pracovitost a podnikavost 

jsou přínosem, a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a malá aktivita 

mají svoje nepříznivé důsledky 
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• podněcuje základní dětské představy o tom, co je v souladu se základními 

lidskými hodnotami a normami, i co je s nimi v rozporu a snaží se podle toho 

chovat  

•       vede k rasové a náboženské toleranci, tím vytváří povědomí o právech,   

      ale i povinnostech člověka (kompetence občanské) 

Dítě:  

• uvědomuje si kulturní chování, oblékání, mluvu, zdvořilost 

• odmítá společenský nežádoucí chování 

• má smysl pro povinnost ve hře, při práci i učení, k úkolům a  

povinnostem přistupuje 

• odpovědně, váží si práce i úsilí druhých 

• chápe, že se může rozhodovat o tom, co udělá svobodně, ale že za svá rozhodnutí 

zodpovídá 

 

Kompetence pracovní 

Učitelka: 

• vytváří povědomí o lidské práci 

• zaměřuje se na rozvíjení jemné motoriky a koordinaci ruky a oka 

• vede k samostatnosti v sebeobsluze a hygienických návycích 

            tím rozvíjí základní pracovní dovednosti a zručnost dětí  

Dítě: 

• umí pracovat s drobným materiálem, papírem, přírodninami … 

• pracuje dle pokynů na počítači a jednoduché úkony zvládá samostatně 

 

Úroveň kompetencí, obecně dosažitelná předškolním dítětem, vyjadřuje očekávaný 

vzdělávací přínos přípravného ročníku v rámci předškolního vzdělávání, tedy to, čím 

může škola přispět k výbavě dítěte pro celoživotní učení dříve, než dítě zahájí povinné 

školní vzdělávání.  

 

D) PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 

 

Osobnostní a sociální výchova 

Zařazovat hry a činnosti směřující ke znalosti svého jména, bydliště, i svých kamarádů 

(Poznávaní lidí). Rozvíjet schopnost naslouchat druhým, respektovat mluvčího – řízené 

činnosti, hry …(Hodnoty, postoje, praktická etika) Posilovat smysl pro povinnost – 

zadávat jednoduché úkoly – služba, pomoc druhým…(Mezilidské vztahy). 
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Výchova demokratického občana 

Dodržovat pravidla daná v běžném životě i dohodnutá ve třídě – chování při hře – 

tvořivé, didaktické pohybové…, během pobytu v přípravné třídě /střídání vedoucí role, 

neubližovat si, vyčkat až druhý ukončí činnost, přiznat se  když něco rozbije apod./. 

(Občanská společnost a škola)  

 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a multikulturní výchova 

Poznávat tradice české – Velikonoce, Vánoce, Advent, ale i našich sousedů – pohádky, 

filmy, DVD, návštěva knihovny, výzdoba, projektové dny (Evropa a svět nás zajímá). 

Seznamovat se s kulturou evropských zemí poslechem písní, veršů, pohádek, časopisů 

obrázků apod. (Jsme Evropané) 

 

Environmentální výchova 

Poznávat, rozlišovat a pojmenovávat zvířata a jejich mláďata, stromy, květiny 

aj.(Ekosystémy). Uvědomovat si sled ročních období a znát jejich charakteristické znaky 

– povídky, verše, písně apod. (Základní podmínky života). Zapojit se do projektového 

dne, na vycházkách, v rozhovorech, při hrách vést k šetrnosti k přírodě apod. (Vztah 

člověka k prostředí). Znát základní životně důležité funkce tělesných orgánů, části 

lidského těla – využití encyklopedií, literatury, obrázků apod.  

 

Mediální výchova 

Učit se základům správného mluveného projevu - jednoduché věty, souvětí - didaktické 

hry, rozhovory, vyprávění ap. (Stavba mediálních sdělení) Prohlubovat jazykový cit 

prostřednictvím literatury - verše, pohádky,  veršované pohádky, povídky, četba na 

pokračování aj., znát některá jména spisovatelů a ilustrátorů (Vnímání autora mediálních  

sdělení). Obohacovat aktivní slovní zásobu o nová slova - hry, rozhovory u obrázků, 

encyklopedie, práce s počítačem, ilustracemi ap. (Kritické myšlení a vnímání mediálních 

sdělení). Podporovat a dbát na správnou výslovnost - logopedická péče - říkadla, 

napodobování zvuků, rytmické hry ap. 

 

 

E) CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉM ROČNÍKU  

      metody a formy práce 

 

Vzdělávání 

• se přizpůsobuje vývojovým fyziologickým, kognitivním, sociálním a 

emocionálním potřebám dětí zařazených do přípravného ročníku  
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• probíhá ve vstřícném, podnětném, zajímavém a obsahově bohatém vzdělávacím 

prostředí, které dítěti zajišťuje možnost projevovat se, bavit a zaměstnávat 

přirozeným dětským způsobem 

• je vázáno k individuálně různým potřebám a možnostem jednotlivých dětí, 

• včetně specifických vzdělávacích potřeb  

• je založeno na principu vzdělávací nabídky, na individuální volbě a aktivní 

• účasti dítěte 

• probíhá na základě integrovaných bloků, které nerozlišují „vzdělávací oblasti“  

• či „složky“, ale které nabízejí dítěti vzdělávací obsah v přirozených souvislostech,  

• vazbách a vztazích 

• charakter vzdělávání je upraven tak, aby připravil děti s odkladem k snadnějšímu 

• začlenění se do vyučovacího procesu v 1. ročníku a následně předcházel 

případnému 

• školnímu neúspěchu   

 

Metody a formy práce 

• metody prožitkového a kooperativního učení hrou a činnostmi dětí 

• nezávazná dětská hra na základě zájmu a vlastní volby dítěte 

• situační učení založené na vytváření a využívá situací, které poskytují dítěti 

srozumitelné  

• praktické ukázky životních souvislostí 

• spontánní sociální učení, založené na principu přirozené nápodoby 

• vzdělávání je založeno na principu vzdělávací nabídky, na individuální volbě a 

aktivní účasti dítěte 

 

F) VZDĚLÁVACÍ OBSAH ŠVP OTEVŘENÁ ŠKOLA – PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK 

      

Vzdělávací obsah ŠVP Tvořivá škola pro přípravný ročník je uspořádán do pěti 

vzdělávacích oblastí: biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní a 

environmentální.  

Tyto oblasti jsou nazvány: 

Dítě a jeho tělo 

Dítě a jeho psychika 

Dítě a ten druhý 

Dítě a společnost 

Dítě a svět 
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Vzdělávací obsah odpovídá integrované podobě a činnostní povaze předškolního 

vzdělávání. Z toho důvodu: 

• vzdělávací obsah představuje kompaktní, vnitřně propojený celek, jehož členěn 

do oblastí je třeba vnímat pouze jako pomocné 

• učivo je vyjádřeno v podobě činností, ať už praktických či intelektových, popř. v 

podobě příležitostí 

• pojem „učivo“ je nahrazen pojmem „vzdělávací nabídka“, který vyjadřuje žádoucí 

formu prezentace „učiva“ dítěti 

• očekávané výstupy mají, stejně jako vzdělávací nabídka, činnostní povahu 

 

G) VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBSAH UČIVA 

 

Jednotlivé vzdělávací oblasti jsou zpracovány tak, aby byly pro pedagoga srozumitelné 

a aby s jejich obsahem mohl dále pracovat. Každá oblast zahrnuje tyto vzájemně 

propojené kategorie: dílčí cíle, vzdělávací nabídku a očekávané výstupy. 

Očekávané výstupy jsou dílčí výstupy vzdělávání, které je možno obecně považovat v 

této úrovni vzdělávání za dosažitelné. Jsou formulovány tak, aby měly charakter 

způsobilostí (kompetencí). Nejedná se o výčet jednotlivých schopností, poznatků, 

dovedností kognitivních i praktických, postojů a hodnot, ale o jejich vzájemné propojení, 

o jejich jednoduché soubory dítětem prakticky využitelné. Tyto výstupy jsou 

formulovány pro dobu, kdy dítě předškolní vzdělávání ukončuje, s tím, že jejich dosažení 

není pro dítě povinné. Každé dítě může v čase, kdy opouští mateřskou školu, dosahovat 

těchto výstupů v míře odpovídající jeho individuálním potřebám a možnostem. Pedagog 

má při své práci sledovat proces osvojování těchto způsobilostí jak v rámci třídy dětí, tak 

u jednotlivých dětí a postupovat tak, aby děti získávaly co nejvíce. 

 

Vzdělávací oblast:  DÍTĚ A JEHO TĚLO 

 

1. Uvědomění si vlastního těla  

• potřeby lidského těla (chlad, horko, hlad, žízeň …) 

 

2. Rozvoj pohybových dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky, ovládání 

pohybového aparátu a tělesných funkcí  

• zvládat provádění zdravotních cviků (krajní polohy) 

• zvládat chůzi se správným držením těla, orientace v prostoru 

• zvládat správnou techniku běhu - pravidelné dýchání 

• ovládat dýchání nosem i ústy 
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• zvládat různé druhy skoků, poskoků 

• procvičování odvahy a obratnosti při cvičení na nářadí 

• bezpečně manipulovat s míčem (hod, koulení, podávání …) 

• pohybově vyjadřovat melodii, rytmus 

• při pracovních a konstruktivních činnostech procvičovat jemnou motoriku 

  

3. Rozvoj a užívání všech smyslů  

• graficky znázorňovat pohyb 

• při seznamování se s okolím využívat všechny smysly 

 

4. Rozvoj fyzické i psychické zdatnosti  

• zvládat základy sebeobsluhy 

• uplatňovat preventivní základní hygienické i zdravotní návyky 

• zvládat jednoduché pracovní úkony (úklid, …) 

• podřizovat se pravidlům závodivých her … 

 

5. Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností  

• zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony 

• pojmenovat předměty související s osobní hygienou 

 

6. Osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě  

• vyjmenovat části hlavy 

• znát i některé ostatní části těla 

• výtvarně vyjádřit lidskou postavu 

• zdokonalovat se ve zdravotní prevenci 

• dodržovat bezpečnost při cvičení ve vyšších polohách 

 

7. Osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i 

pohody prostředí a vytváření zdravých životních návyků a postojů  

• vědomě chránit přírodu 

• rozlišovat co je zdravé a co ne pro lidi 

• pěstovat vědomí, že při jakékoliv činnosti je třeba dbá na bezpečí 

• neohrožovat zdraví své ani jiných 

• seznamovat se s vývojem života lidí 

• zprostředkovávat povědomí o ochraně zdraví, bezpečí, kde hledat pomoc 
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Vzdělávací oblast:  DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA 

 

A/ Jazyk a řeč 

1. Rozvoj řečových schopností a dovedností receptivních i produktivních  

• správně pojmenovávat bezprostředně vnímané osoby, zvířata, rostliny … 

• samostatně vyřídit vzkaz 

• používat jednoduchá souvětí 

• používat slova ve správném gramatickém tvaru 

• správně vyslovovat jednotlivé hlásky 

• soustředěně vyslechnou čtený text 

 

2. Rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného 

projevu  

• pomocí předmětů, obrázků řešit problém (hádanky …) 

• samostatně navazovat dialog 

• vyjádřit samostatně a srozumitelně vlastní potřebu, přání 

• dramatizací pohádek rozvíjet řečové schopnosti 

 

3. Osvojení některých dovedností, které předcházejí čtení, psaní, rozvoj o psanou 

podobu jazyka  

• sluchově rozlišovat hlásky na začátku a konci slova 

• grafické znázornění některých písmen 

grafomotorickými cvičeními uvolňovat zápěstí 

• správný úchop tužky 

• při práci v lavici sedět vzpřímeně 

• udržovat pořádek na lavici 

• prohlížením obrázků v knihách odhadovat obsah textu 

 

B/  Poznávací schopnosti a funkce, myšlenkové operace, představivost a fantazie 

 

1. Rozvoj zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně 

názorného myšlení k myšlení pojmovému, rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, 

představivosti, fantazie  

• rozlišovat druhy ovoce a zeleniny 

• pozorování rostlin - co potřebují k životu, vývoj rostlin 

• upozorňovat na změny počasí 

• znát části lidského těla – funkce 
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• vyjádřit hudbu přirozeným pohybem 

• vytvářet doprovody k písním 

• zpívat na zvukomalebné slabiky, část melodie graficky zaznamenat 

 

2. Rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého 

sebevyjadřování)  

• sestavit útvary podle předlohy i fantazie 

• vést děti k chápání základních číselných a matematických pojmů (porovnávat, 

řadit - první …, více než …) 

 

3. Vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a 

rozvoj zájmu o učení  

• analyticko-syntetická cvičení 

• řešení jednoduchých hlavolamů … 

• vést k porozumění a pochopení vtipu 

• samostatně se pokusit vymyslet hádanku 

• zařazovat hry podporující logické myšlení 

 

4. Vytváření základů pro práci s informacemi  

• orientovat se v encyklopedii 

• prohlížení dětských časopisů  

• návštěva divadla, koncertu … 

 

C/  Sebepojetí, city, vůle 

1. Rozvoj pozitivních citů dítěte ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, 

získání sebevědomí, sebedůvěry a relativní citové samostatnosti)  

• rozvíjet schopnost být samostatný 

• podporovat iniciativu dítěte 

• rozvíjet přiměřené sebevědomí 

• rozvíjet dovednost sebehodnocení 

 

2. Rozvoj schopnosti vytvářet a rozvíjet citové vztahy k okolí  

• podporovat vznik dětských přátelství 

• posilovat citové vztahy k rodině 

• zaujmout dětskou pozornost zpěvem a hrou na hudební nástroj 

• rozvíjet dovednost vyjádřit hudbu přirozeným pohybem 

• pohybem vyjadřovat náladu písně 
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3. Rozvoj schopností a dovedností vyjádřit pocity, dojmy a prožitky  

• účast na kulturních akcích 

• sledování televizních pohádek, četba pohádek a příběhů 

• slovně vyjádřit charakter postav z pohádek … 

• dramatizací, tancem , pohybem a výtv. dovednostmi znázornit příběh 

 

4. Rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání  

• posilovat u dětí pocit sounáležitosti se skupinou 

• podporovat vznik dětských přátelství 

• umožňovat dětem objevování zvuků a tónů hrou s hudebními nástroji 

 

5. Získání schopnosti řídit chování vůlí a ovlivňovat vlastní situaci  

• při různých činnostech rozvíjet charakterové vlastnosti (rozhodnost, 

pravdomluvnost …) 

• dokázat  hodnotit výsledky své práce i práce jiných 

 

Vzdělávací oblast:  DÍTĚ A TEN DRUHÝ 

  

1. Rozvoj schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů 

dítěte k druhým lidem  

• znát svůj věk, jméno a adresu 

• znát jména dětí ve třídě (oslovovat se navzájem jmény) 

• vést děti k porozumění slovních pokynů (pro dítě i skupinu) 

• soustředit se přiměřenou dobu na určitou činnost 

• zdvořile vystupovat ve styku s ostatními 

 

2. Posilování prosociálního chování ve vztahu k druhému  

• využívání her k navazování kontaktu 

• rozvíjet dialog s ostatními dětmi 

• snažit se pracovat samostatně  

• rozvíjet tvořivou aktivitu prostřednictvím her 

• aktivně se zapojovat do společných činností 

 

3. Vytváření prosociálních postojů k druhému  

• vzájemně spolupracovat, pomáhat si navzájem 

• rozvíjet schopnost sebehodnocení 
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• využívat všech možností k prohlubování žádoucích citových vztahů a  

char. Vlastností 

 

4. Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností  

• vytvářet poznatky o vhodném společenském a kulturním chování 

• během mluvení používat jednoduché věty a souvětí 

• pomocí vhodných otázek přivádět děti ke stále kvalitnější reprodukci  

kratšího celku 

• dokázat splnit jednoduchý úkol 

• při společných činnostech podřizovat osobní zájem zájmu skupiny 

 

5. Ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztahu s druhými dětmi i dospělými  

-    upozorňovat na možná nebezpečí a seznamovat děti s tím, jak se chovat 

 

Vzdělávací oblast:  DÍTĚ A SPOLEČNOST  

1. Rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte  

• rozvíjet vnímání živého slova 

• prohlubovat poznatky o kulturním a společenském chování 

• vážit si výsledků práce druhých 

• rozvíjet schopnost pomáhat mladším, rodičům … 

 

2. Vytvářet povědomí o mezilidských a morálních hodnotách  

• podněcovat děti k navazování citových kontaktů s ostatními 

• nenásilně odstraňovat dětskou sobeckost 

• rozvíjet žádoucí vlastnosti 

 

3. Rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, přizpůsobovat se, spolupracovat 

….  

• využívat her a činností k navazování vzájemných kontaktů 

• prostřednictvím společných prací rozvíjet schopnost spolupracovat a tak se 

podílet na výsledku práce 

• vést ke zdvořilému jednání s ostatními 

• dokázat přijmout i negativní kritiku 

 

4. Rozvoj kulturně estetických dovedností (slovesných, hudebních, dramatických) 

produktivních i receptivních  

• přednášet krátké veršované pohádky, seznamování s personifikací 
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• samostatným vyprávěním příběhů a pohádek aktivizovat slovník dětí 

• podněcovat děti k estetickým aktivitám založených na prožitcích 

• procvičovat samostatné vyjadřování dramatizacemi pohádek 

• rozšiřovat okruh písní o nové 

• vést děti k vytváření hudebních doprovodů 

• bezpečně zacházet a pracovat s nůžkami, papírem a lepidlem 

 

5. Vytvoření základů estetického vztahu ke světu, životu, kultuře a umění  

• pozorně naslouchat zpěvu ostatních 

• aktivně se spolupodílet na estetickém vzhledu prostředí školy 

• vnímat proměny v přírodě způsobené počasím 

 

Vzdělávací oblast: DÍTĚ A SVĚT  

1. Vytváření vztahu k místu a prostředí, ve kterém dítě žije  

• bezpečně se orientovat ve svém okolí 

• aktivně se účastnit na projektových dnech školy 

• posilování cit. vztahu k národním písním 

 

2. Osvojování jednoduchých poznatků o světě a životě užitečných pro vytváření 

elementárního povědomí o přírodním, kulturním i technickém prostředí …  

• při tvořivých hrách využívat různé předměty a věci (char.vlastnosti, účel …) 

• označovat předměty denní potřeby, znát použití a účel 

• uvědomovat si sled ročních dob a znát charakteristické znaky 

• aktivně a správně užívat časové označení 

• rozšiřovat okruh znalostí o potřebách k životu (rostliny, lidé) 

 

3. Pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit, ale 

také poškozovat a ničit  

• mít povědomí o potřebě chránit přírodu 

• podílet se na ošetřování rostlin ve třídě 

• upozorňovat děti na možná nebezpečí vlivu přírodních jevů 

 

4. Rozvoj schopnosti přizpůsobovat se přirozenému vývoji a běžným změnám  

• samostatně charakterizovat roční doby ve výtvarných pracích 

• využívat přírodní materiál k rozvoji fantazie a tvořivosti 

• upevňovat elementární poznatky o vlivu tepla, vody (nebezpečí úrazů) 
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5. Rozvoj schopnosti vážit si života ve všech jeho formách  

• pozorovat růst rostlin 

• pojmenovávat a rozlišovat zvířata domácí a hospodářská (mláďata) 

• získávat povědomí o potřebě chránit si své zdraví i zdraví svých kamarádů 

• rozvíjet schopnost chránit a pečovat o životní prostředí (ekologie) 

• upozorňovat ne nebezpečí vlivu návykových látek 

 

6. Vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem  

• uvědomovat si, že způsobem, jakým se chováme a žijeme, ovlivňujeme své  

       zdraví a životní prostředí   -  vážit si přátelství a pomoci 

 

7. Osvojení dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností  

            v péči o okolí …  

• rozvíjet poznatky o důležitosti a významu přírody pro lidi 

• vést děti k samostatnému a zodpovědnému plnění zadaných úkolů 

• rozlišovat činnosti, které pomáhají životu a které je poškozují 

• prostřednictvím četby posilovat schopnosti a dovednosti důležité  

pro ochranu    zdraví 

• využíváním her (na lékaře) rozvíjet dovednost ošetřit malá zranění 

• prohlubovat poznatky o možných nebezpečích při různých činnostech (hra, 

manipulace s látkami, materiály …) 

 

8. Rozvoj pocitu sounáležitosti s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou 

Zemí  

• prohlížení a orientace v encyklopedii 

• seznámení s globusem 

• mít povědomí o životě na souši a ve vodě 

 

H)  KONKRETIZACE OBSAHU DO TEMATICKÉHO PLÁNU 

 

Obsah celoročního vzdělávání 

Témata školního vzdělávacího programu 

 

Září        Říjen 

Do školy se těšíme,      Na zem jablka padají, 

s radostí sem běžíme.     ptáci křídla zdvihají. 

-Kamarádi       -Lidské tělo 
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-Naše školička      -Plody podzimu 

-Moje rodina       -Malíř podzimu 

-Červené jablíčko      -Počasí je na draka 

 

Listopad       Prosinec 

Děti už jdou pouštět draky,    Hurá, hurá po roce, 

vem si svetr a pojď taky.     jsou tu zase Vánoce.  

-Les, pole a jeho obyvatelé     -Přišel k nám Mikuláš 

-Draku, draku, vyleť výš     -Vůně Vánoc 

-Šaty dělají člověka      -Čas Vánoc 

-Pohádkový týden 

 

Leden        Únor 

Padá sníh, padá sníh,     Klouzačka je zmrzlá louže, 

pojedeme na saních.     po které se bezva klouže. 

-Tři králové       -Každý je jiný 

-Barvy zimy       -Ten dělá to a ten zas tohle 

-Zimní sporty      -Masopustní a karnevalový čas 

-Z pohádky do pohádky 

 

Březen       Duben 

Zimo, zimo, už jdi pryč,     Já sluníčko čaruji,  

vykvetl nám petrklíč.     pěknou duhu maluji. 

-Roční období      - Planeta Země 

-Od semínka k rostlince     -Den Země 

-Zvířata a jejich mláďata     -Čáry a kouzla 

-Hody, hody, doprovody      -Hry na jaře 

 

Květen       Červen 

Drobné modré kytičky,     Honem rychle nasedáme, 

pozvou na med včeličky.     na výlet se vydáváme. 

-Rozkvetlá zahrada a louka    -Děti slaví svátek 

-Moje maminka      -Zvířátka v ZOO 

-Živly světa       -Toulavé boty 

-Sportujeme rádi      -Hurá na prázdniny 
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Tematický plán a hlavní cíle pro jednotlivé měsíce 

 

ZÁŘÍ 

Téma: Do školy se těšíme, s radostí sem běžíme. 

Podtémata: 

Kamarádi 

Naše školička 

Moje rodina 

Červené jablíčko 

Vzdělávací cíle: Vytvoření povědomí o mezilidských a morálních hodnotách 

Rozvoj schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k 

druhým lidem 

 

JAZYKOVÁ KOMUNIKACE, ROZVOJ POZNÁNÍ 

-rozhovory, poslechy povídek, motivační hry, říkanky-rozvoj správné výslovnosti, 

ovládání dechu, tempa a intonace řeči, samostatné vyjadřování myšlenek, rozšiřování 

slovní zásoby, formulování otázek, správné odpovědi na otázky, vzbuzování zájmu o 

knížky 

  

Aktivity:     Kompetence: 

Jak se jmenuji, co mě baví   -správně vyslovovat, umět vyjádřit myšlenky 

Podle čeho si vybírám kamarády  -navazovat přátelství, komunikovat s druhými 

Hra: Jak se jmenuješ   -posilovat přátelské vztahy 

Seznámení s budovou a zaměstnanci -zdvořile se chovat k dospělým 

Co je vyučování a přestávka  -vnímat, že vše má svůj řád 

Co se ve škole smí a nesmí   -dodržovat daná pravidla 

Povídka: Každý má svůj domov  -chápat role členů rodiny 

Jak pomáhám mamince   -respektovat rodiče  

Hry. Na rodinu, Slavíme narozeniny -uvědomit si svoji roli v rodině, prožívat radost 

Kde pracují máma s tátou   -mít povědomí o zaměstnání lidí 

 

MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY 

Aktivity:     Kompetence: 

Hry s hrací kostkou    -seznámit se s hrací kostkou, umístění teček 

Říkanka: počítadlo prstů   -sladit pohyb prstů s řečovým projevem 

Počítání s barevnými víčky  -porovnávat počet 
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Nula- to je zkrátka nic    -pochopit význam slovo nic a čísla nula 

Třídění kostek podle velikosti   -porovnávat velikost předmětů 

Kolik obrázků- tolik teček    -spojit stejný počet obrázků s tečkami 

 

GRAFOMOTORIKA: 

Aktivity:      Kompetence: 

Nácvik držení tužky    -správně držet prací náčiní  

Malování mokrou houbou    -poznat nové způsoby malování 

Vyplnění prostoru tečkami   -ovládat pohyb ruky a oka 

Krátké šikmé čáry     -naučit se psát čáry shora dolů 

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA: 

Aktivity:      Kompetence: 

Rytmizace jmen dětí    -vnímat rytmus 

Pějme píseň dokola     -prožívat radost při společné činnosti 

Pohybové hry s hudbou    -sladit pohyb těla s hudbou 

Písně: Skákal pec, Běží liška k Táboru  -zvládat základní pěvecké dovednosti 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA: 

Aktivity:      Kompetence: 

Kresba postavy (tatínek, osoba)   -ovládat koordinaci ruky a oka 

Obkreslování šablony (jablko, hříbek)  -zlepšovat jemnou motoriku 

Kresba tuží (sluníčko)    -zvládat různé techniky kresby 

Malování do písku (volné téma)   -zkoušet netradiční způsob malování 

 

PRACOVNÍ VÝCHOVA: 

Aktivity:      Kompetence: 

Hnětení, mačkání, válení modelíny  -rozvíjet jemnou motoriku 

Sebeobsluha (vázání tkaniček)   -zlepšit a zrychlit sebeobsluhu 

Navlékání korálků (náramek pro maminku) -procvičit jemnou motoriku 

Stavby z kostek a stavebnic   -využít fantazii při stavbě 

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA: 

Aktivity:      Kompetence: 

Bezpečnost při Tv venku i v tělocvičně  -uvědomit si, co je nebezpečné 

Přírodní překážky na vycházce   -zvládat překonání překážek 

Rozcvičky s hudbou    -vědomě napodobit pohyb 
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Seznámení s nářadím v tělocvičně  -poznávat a pojmenovávat nářadí 

 

VYTVÁŘENÍ NÁVYKŮ: 

Aktivity:      Kompetence: 

Pravidla chování ve třídě    -uvědomit si řád třídy 

Orientace v prostředí školy   -ovládat koordinaci v prostoru 

Přizpůsobení změně režimu   -zvládat dané pokyny 

Soustředění se na hru nebo úkol   -vnímat zadávajícího 

 

ŘÍJEN 

Téma: Na zem jablka padají, 

 Ptáci křídla zdvihají. 

Podtémata: 

Lidské tělo 

Plody podzimu 

Malíř podzimu 

Počasí je na draka 

Vzdělávací cíle: Rozvoj smyslového vnímaní, cítění a prožívání 

       Zlepšení jemné a hrubé motoriky 

       Vytváření vztahů k prostředí, ve kterém dítě žije 

 

 

JAZYKOVÁ KOMUNIKACE, ROZVOJ POZNÁNÍ 

-rozhovory, poslechy povídek, motivační hry, říkanky-rozvoj správné výslovnosti, 

ovládání dechu, tempa a intonace řeči, samostatné vyjadřování myšlenek, rozšiřování 

slovní zásoby, formulování otázek, správné odpovědi na otázky, vzbuzování zájmu o 

knížky 

Aktivity:      Kompetence: 

Báseň: Podzim     -zapamatovat si krátký text 

Ochutnávka ovoce a zeleniny   -vnímat pomocí všech smyslů 

Poznávání ovoce a zeleniny   -naučit se druhy ovoce a zeleniny 

Dramatizace: Zuzka, ovoce a zelenina  -spolupracovat s ostatními 

Pozorování podzimní přírody   -uvědomovat si změny v přírodě 
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MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY: 

Aktivity:      Kompetence: 

Více či méně      -porovnávat čísla v řadě 

Číselná řada 1-10     -seznámit se s číselnými pojmy 

Co je kruh      -umět najít geometrický tvar v okolí 

Hra: Počítáme s ptáčky    -hrát s kostkou, respektovat pravidla hry 

 

GRAFOMOTORIKA 

Aktivity:      Kompetence: 

Procvičování prstů     -uvolňovat prsty s hudbou 

Kreslení draků     -dokreslovat obličej 

Malování větvičkou do písku   -koordinace pohybu ruky a oka 

Kreslení mokrou houbou    -odstraňovat křečovité držení psací 

pomůcky 

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA 

Aktivity:      Kompetence: 

Poslech: Spadlo dolů jablíčko   -rozvíjet sluchové vnímání a paměť 

Tanec: Venku je podzim    -sladit pohyb s hudbou, cítit rytmus 

Písně: Okoř, Valčíček    -vyjádřit se pohybem 

Vyťukávání rytmu     -rozvíjet hudební předpoklady 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Aktivity:      Kompetence: 

Malování duhy     -správně držet štětec 

Malování své postavy    -osvojovat si nové poznatky o lidském 

těle 

Obkreslování šablony (hruška)   -koordinace pohyby pravé i levé ruky  

Kresba křídou na chodník    - výtvarně projevit své myšlenky 

 

PRACOVNÍ VÝCHOVA 

Aktivity:      Kompetence: 

Vytrhávání a lepení barevného papíru  -rozvíjet jemnou motoriku ruky 

Výroba lístku z papíru    - rozvíjet fantazii 

Výroba lodiček z ořechů    - bezpečně manipulovat s lepidlem 

Výroba draka (skupinová práce)   -spolupracovat ve skupině 
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VYTVÁŘENÍ NÁVYKŮ 

Aktivity:      Kompetence: 

Základní hygienické návyky    - uvědomovat si co je pro tělo zdravé 

Uklízení hraček                  -vnímat, že všechno má své místo 

Společně si pomáháme      -pozorovat kamarády a pomáhat si 

Čištění zubů        -rozšiřovat znalosti o zubní hygieně 

 

LISTOPAD 

Téma: Děti už jdou pouštět draky, 

 Vezmi si svetr a pojď taky. 

Podtémata: 

Les, pole a jeho obyvatelé 

Draku, draku vyleť výš 

Šaty dělají člověka 

Pohádkový týden 

Vzdělávací cíle:  Osvojení poznatků o přírodě, její rozmanitosti a neustálých proměnách 

      Vytváření zdravých životních návyků 

 

JAZYKOVÁ KOMUNIKACE, ROZVOJ POZNÁNÍ 

-rozhovory, poslechy povídek, motivační hry, říkanky-rozvoj správné výslovnosti, 

ovládání dechu, tempa a intonace řeči, samostatné vyjadřování myšlenek, rozšiřování 

slovní zásoby, formulování otázek, správné odpovědi na otázky, vzbuzování zájmu o 

knížky 

 

Aktivity:      Kompetence: 

Zvířata a jejich mláďata    -rozšiřovat znalosti o zvířatech  

Poslech: Drak a princezna    -obohacovat slovní zásobu na téma draci 

Hra: Co si vezmu na sebe    -naučit se vhodně oblékat dle příležitosti 

Dramatizace: Sedm trpaslíků   -vžít se do role vyprávějícího 

Poznávání pohádkových postav   -formulovat otázky 

Co bylo, je a bude     -orientace v čase 

 

MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY 

Aktivity:     Kompetence: 

Třídění a počítání listů   -počítání po jedné, poznávat shodné znaky 

Hra: Na medvěda    -chápat pojem velký, malý 
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Co je čtverec     -poznávat geometrické tvary 

Řazení děje pohádky    -řadit děj pohádky sestupně 

 

GRAFOMOTORIKA 

Aktivity:      Kompetence: 

Malý horní oblouk (vrabec a žába)  -držet uvolněně psací náčiní 

Krátké rovné čáry (čtverec)   -kreslit čáry shora dolů a zleva doprava 

Malování fixem na tabulku   -správně zacházet s fixem 

Obtahování skoků zvířat    -uvědomit si pohyb zvířat 

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA 

Aktivity:      Kompetence: 

Hra na tělo: Pohádkový les   -sladit pohyb těla s hudbou, cítit rytmus 

Písně: Bude zima, Drak    -zvládat základní pěvecké dovednosti 

Tanec: Pásla ovečky     -prožívat radost při společné činnosti 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Aktivity:      Kompetence: 

Otisky ruky na strom    -vnímat barevnost, rozvíjet jemnou 

motoriku 

Obkreslování šablony (drak)   -rozvíjet pečlivost a trpělivost při práci 

Roztírání modelíny (oblečení)   -poznat nové výtvarné techniky 

Kresba po přečtení pohádky   -schopnost výtvarně se projevit 

 

PRACOVNÍ VÝCHOVA 

Aktivity:      Kompetence: 

Vytrhávání a lepení bar. papíru (čepice)  -rozvíjet jemnou motoriku ruky 

Skládání puzzle     -ovládat koordinaci ruky a oka 

Vystřihování podle dané linky (pexeso)  -zlepšovat dovednosti při vystřihování 

Skládání papíru (mašlička na draky)  -procvičovat jemnou motoriku ruky 

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 

Aktivity:      Kompetence: 

Cvičení na žebřinách    -procvičovat svalstvo celého těla 

Slalom v běhu     -spolupracovat ve skupině 

Hra: Simon řekl     -vědomě napodobit pohyb 

Hod kruhem na cíl     -koordinace ruky a oka 
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VYTVÁŘENÍ NÁVYKŮ 

Aktivity:      Kompetence: 

Chování na veřejnosti    -rozeznat správné chování 

Setkání se zvířaty     -chovat se ohleduplně k zvířatům 

Životní prostředí     -uvědomit si důležitost čistoty 

Třídění odpadu     -rozeznat druhy materiálu 

 

PROSINEC 

Téma: Hurá, hurá po roce, 

 Jsou tu zase Vánoce. 

Podtémata: 

Přišel k nám Mikuláš 

Vůně Vánoc 

Čas Vánoc 

Vzdělávací cíle: Osvojení kulturního dědictví a tradic 

Vnímání uměleckých a kulturních podnětů, vyjádření se prostřednictvím hudby a 

hudebně pohybových činností 

 

JAZYKOVÁ KOMUNIKACE, ROZVOJ POZNÁNÍ 

-rozhovory, poslechy povídek, motivační hry, říkanky- rozvoj správné výslovnosti, 

ovládání dechu, tempa a intonace řeči, samostatné vyjadřování myšlenek, rozšiřování 

slovní zásoby, formulování otázek, správné odpovědi na otázky, vzbuzování zájmu o 

knížky 

 

Aktivity:      Kompetence: 

Adventní posezení při svíčkách   -vnímat příjemnou atmosféru 

Poslech: Jak to bylo v Betlémě   -rozvíjet paměť, sluchové vnímání 

Jak se chystáme na Vánoce?   -rozvíjet jazykové dovednosti 

Přání od Ježíška     -rozvíjet fantazii 

Nácvik říkadel na besídku    -zapamatovat si daný text 

Ukázka vánočních zvyků    -osvojit si tradiční vánoční zvyky 

 

MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY 

Aktivity:      Kompetence: 

Hrajeme si s tvary     -poznávat geometrické tvary hmatem 

Kde stojí kamarád?     -chápat pojmy první, poslední 

Hra: Číselná řada     -správně řadit vánoční ozdoby 
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GRAFOMOTORIKA 

Aktivity:      Kompetence: 

Šikmé čáry a kruhy (vánoční ozdoby)  -správně držet psací náčiní 

Dolní oblouk (šupiny kapra)   -uvolňovat ruku při psaní 

Kresba sněhových vloček    -využít fantazii dítěte 

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA 

Aktivity:      Kompetence: 

Nácvik písně: Mikuláš    -správně dýchat při zpěvu 

Hra na rolničky k písni    -vnímat rytmus písně 

Nácvik tance na píseň Mikuláš   -sladit pohyb s hudbou 

Písně: Veselé Vánoce    -zapamatovat si text písně 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Aktivity:      Kompetence: 

Kresba vánočního cukroví    -správně obkreslit šablonu 

Adventní kalendář     -správně zacházet s nůžkami 

Kresba bílou křídou na černý papír  -seznámit se s novou výtvarnou  

technikou 

 

PRACOVNÍ VÝCHOVA 

Aktivity:      Kompetence: 

Vystřihování vloček    -správně manipulovat s nůžkami 

Lepení těstovin na papír (kapr)   -pracovat s odlišným materiálem 

Výzdoba třídy     -prožívat radost ze společné činnosti 

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 

Aktivity:      Kompetence: 

Tanečky: Mikuláš     -rozvíjet pohybové dovednosti 

Vánoční překážková dráha   -překonávat připravené překážky 

Hra: na Santu     -rozvíjet smysly 

 

VYTVÁŘENÍ NÁVYKŮ 

Aktivity:      Kompetence: 

Základy stolování     -zvládat pravidla stolování 

Chování o prázdninách    -uvědomit si nebezpečí úrazu 

Špatné návyky     -rozlišovat špatné a správné návyky 
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LEDEN 

Téma: Padá sníh, padá sníh, 

 pojedeme na saních. 

Podtémata: 

Tři králové 

Barvy zimy 

Zimní sporty 

Z pohádky do pohádky 

Vzdělávací cíle: Vnímat a pozorně poslouchat literární texty, naučit se je hodnotit 

  Mít povědomí o druzích zimních sportů a našich známých sportovcích 

 

JAZYKOVÁ KOMUNIKACE, ROZVOJ POZNÁNÍ 

-rozhovory,poslechy povídek, motivační hry, říkanky- rozvoj správné výslovnosti, 

ovládání dechu, tempa a intonace řeči, samostatné vyjadřování myšlenek, rozšiřování 

slovní zásoby, formulování otázek, správné odpovědi na otázky, vzbuzování zájmu o 

knížky 

  

Aktivity:      Kompetence: 

Jak maluje paní zima    -správně vyslovovat, umět vyjádřit  

myšlenky 

Hra: Najdi správnou stopu zvířete  -posilovat přátelské vztahy 

Povídka: Sportovec     -dodržovat daná pravidla 

Historie tří králů     -rozvíjet paměť a myšlení 

Co děláme v zimě     -poznat druhy zimních sportů 

Co patří do zimy     -vnímat, že vše má svůj řád 

 

MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY 

Aktivity:      Kompetence: 

Co je malé, to je hezké    -porovnávat velikosti 

Tvary víček      -rozvíjet jemnou motoriku 

Počítání s barevnými víčky   -porovnávat počet 

Trojúhelník      -skládat mozaiku 

 

GRAFOMOTORIKA 

Aktivity:      Kompetence: 

Sněhulák      -správně držet psací náčiní 

Malování fixem na tabuli     -poznávat nové způsoby psaní 
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Špičaté tvary      -ovládat pohyb ruky a oka 

Zuby na pilkách     -naučit se psát podle předlohy 

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA 

Aktivity:      Kompetence: 

Píseň: My tři králové    -zvládat základní pěvecké dovednosti 

Soutěž: Hudební nástroje    -prožívat radost při soutěžení 

Pohybové hry s hudbou    -sladit pohyb těla s hudbou 

Tanec: Z pohádky do pohádky   -vnímat rytmus 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Aktivity:      Kompetence: 

Kresba pohádkové postavy   -rozvíjet fantazii 

Výroba koruny     -zlepšovat jemnou motoriku 

Kresba tuží (vločky)    -zvládat různé techniky kresby 

Malování do sněhu      -zkoušet netradiční způsob kresby 

 

PRACOVNÍ VÝCHOVA 

Aktivity:      Kompetence: 

Práce s modelínou (sněhulák)   -rozvíjet jemnou motoriku 

Soutěž ve výrobě sněhové kule   -zlepšit hrubou motoriku 

Hrady z kostek     -využit fantazii při stavbě 

Korálky pro Zlatovlásku    -procvičit jemnou motoriku 

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 

Aktivity:      Kompetence: 

Hod míčem na cíl     -správně manipulovat s náčiním 

Hry na sněhu     -prožívat radost ze hry a pohybu 

Sáňkování      -užívat si přírodních her 

Rozcvičky s hudbou    -vědomě napodobit pohyb 

 

VYTVÁŘENÍ NÁVYKŮ 

Aktivity:      Kompetence: 

Nevhodné aktivity     -umět vyjádřit souhlas a nesouhlas 

Značky      -porozumět významu obrazových 

symbolů 

Spolupracovat s ostatními    -hledat společné řešení ve skupině 
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Možnosti a limity     -odhadnout na co stačím 

 

ÚNOR 

Téma: Klouzačka je zmrzlá louže, 

 Po které se bezva klouže. 

Podtémata: 

Každý je jiný 

Ten dělá to a ten zas tohle 

Masopustní a karnevalový čas 

Vzdělávací cíle: Vytváření zdravých návyků a postojů 

        Osvojení historie karnevalu 

 

JAZYKOVÁ KOMUNIKACE, ROZVOJ POZNÁNÍ 

-rozhovory,poslechy povídek, motivační hry, říkanky- rozvoj správné výslovnosti, 

ovládání dechu, tempa a intonace řeči, samostatné vyjadřování myšlenek, rozšiřování 

slovní zásoby, formulování otázek, správné odpovědi na otázky, vzbuzování zájmu o 

knížky 

Aktivity:     Kompetence: 

Třídíme povolání    -uvědomit si důležitost každého povolání 

Historie karnevalu    -seznámit se s historii tradice 

Vyjmenovávání masek    -poznat, jaké masky můžeme mít 

Národnost     -mít základní znalosti o národnosti lidí 

Poslech: Cesta okolo světa   -odpovídat celou větou 

 

MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY 

Aktivity:     Kompetence: 

Hra: Na dvojice    -seznámit se s pojmy dvojice, pár 

Co je obdélník    -najít rozdíly mezi čtvercem a obdélníkem 

Hra: Schovávaná čísel   -hrát s kostkou, respektovat pravidla hry 

Sloupeček a řádka    -řadit a číst obrázky zleva doprava 

 

GRAFOMOTORIKA 

Aktivity:     Kompetence: 

Procvičování prstů    -uvolňovat prsty s hudbou 

Obdélníky, čtverce    - psát čáry shora dolů, zleva doprava 

Spojování čar pomocí teček (postava) -koordinace pohybu ruky a oka 

Krouživý pohyb (hlava)   -odstraňovat křečovité držení tužky 
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HUDEBNÍ VÝCHOVA 

Aktivity:      Kompetence: 

Poslech: Ten dělá to, a ten zas tohle  -rozvíjet sluchové vnímání a paměť 

Tanec: Karneval     -sladit pohyb s hudbou 

Písně: Každý je stejný    -zvládat pěvecké dovednosti 

Hra: Pamatovák     -rozvíjet pozornost a paměť 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Aktivity:      Kompetence: 

Malování postav     -správně držet štětec 

Obkreslování šablonky (masky)   -koordinovat pohyb pravé i levé ruky 

Kresba po přečtení pohádky   -výtvarně projevit své myšlenky a pocity 

Rozfoukání tuše (průvod)    -posilovat dechové svalstvo 

 

PRACOVNÍ VÝCHOVA 

Aktivity:      Kompetence: 

Výroba postav z novin    -spolupracovat ve skupině 

Mozaika z modrého a bílého papíru  -rozvíjet fantazii  

Vystřihování z papíru    -bezpečně manipulovat s nůžkami 

Provlékání korálků     -rozvíjet jemnou motoriku 

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 

Aktivity:      Kompetence: 

Skok do dálky     -koordinovat pohyby celého těla 

Soutěž dvou družstev    -posilovat spolupráci dětí 

Házení a chytání míče    -zvládat manipulaci s náčiním 

Rozcvička s hudbou    -vědomě napodobit pohyb 

 

VYTVÁŘENÍ NÁVYKŮ 

Aktivity:      Kompetence: 

Spolupráce s ostatními    -hledat společné řešení úkolů 

Řešení konfliktu     -najít možnosti k vyřešení problému 

Setkání s cizími lidmi    -chování ve společnosti 

Na koho se obrátit     -obracet se na dospělého v nouzi 
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BŘEZEN 

Téma: Zimo, zimo, už jdi pryč, 

 Vykvetl nám petrklíč. 

Podtémata: 

Roční období 

Od semínka k rostlince 

Zvířata a jejich mláďata 

Hody, hody, doprovody 

 

Vzdělávací cíle: Osvojení poznatků o přírodě, její rozmanitosti a neustálých proměnách 

  Vytváření citových vztahů k přírodě 

 

JAZYKOVÁ KOMUNIKACE, ROZVOJ POZNÁNÍ 

-rozhovory, poslechy povídek, motivační hry, říkanky-rozvoj správné výslovnosti, 

ovládání dechu, tempa a intonace řeči, samostatné vyjadřování myšlenek, rozšiřování 

slovní zásoby, formulování otázek, správné odpovědi na otázky, vzbuzování zájmu o 

knížky 

Aktivity:      Kompetence: 

Poslech: Jak zasadili semínko   -vnímat a porozumět textu 

Poznávání jarních rostlin na procházce  -rozšiřovat znalosti o přírodě 

Hra: Maminka a mláďata    -naučit se poznávat mláďata  

Báseň: Sněženka     -zapamatovat si verše 

Četba: Proč je jaro zelené    -obohacovat slovní zásobu 

Hrajeme si na jaře     -poznávat nové hry v přírodě 

 

MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY 

Aktivity:      Kompetence: 

Hra: Slepice      -počítání po jedné 

Co je kruh      -poznávat geometrické tvary 

Počítání vajíček     -uvědomit si pojmy první, druhý,  

poslední 

GRAFOMOTORIKA 

Aktivity:      Kompetence: 

Kruhy a paprsky (sluníčko)   -držet uvolněně psací náčiní 

Vlnovky (voda)     -správné držení tužky 

Čáry různými směry (zima)   -kreslit čáry shora dolů 

Malování fixem vajíčka    -správně zacházet s fixem 
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HUDEBNÍ VÝCHOVA 

Aktivity:      Kompetence: 

Hra na tělo: Slepičko má    -sladit pohyb těla s hudbou 

Písně: Jaro, léto, podzim, zima   -zvládat základní pěvecké dovednosti 

Tanec: Zvířata     -prožívat radost 

Soutěž ve zpěvu     -umět se hudebně projevit 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Aktivity:      Kompetence: 

Otisky rukou (koruna stromu)   -vnímat barevnost 

Obkreslování šablonky (sněženka)  -rozvíjet pečlivost a trpělivost 

Kreslení na vajíčka     -zkoumat jiný druh kresby 

Co umí barvy     -zkoumat nové zkušenosti při míchání  

                                                                                      barev 

PRACOVNÍ VÝCHOVA 

Aktivity:      Kompetence: 

Lepení spirálek z vlny (ovečka)   -rozvíjet jemnou motoriku ruky 

Skládání puzzlí     -ovládat koordinaci ruky a oka 

Vystřihování kruhů (vajíčka)   -zlepšovat dovednosti při vystřihování 

Vytrhávání a lepení papíru (květiny)  -procvičovat jemnou motoriku ruky 

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 

Aktivity:      Kompetence: 

Cvičení na žebřinách    -procvičit svalstvo celého těla 

Slalom s míčem     -spolupracovat ve skupině 

Rozcvičky s hudbou    -vědomě napodobit pohyb  

Hra: Na jelena     -správné chytání a házení míče 

 

VYTVÁŘENÍ NÁVYKŮ 

Aktivity:      Kompetence:  

Příjemné a nepříjemné pocity   -projevovat pozitivní a negativní emoce 

Přivolání pomoci     -odhadnout nebezpečnou situaci 

Role rodiny      -uvědomit si, postavení členů rodiny 
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DUBEN 

Téma: Já sluníčko čaruji, 

 pěknou duhu maluji. 

Podtémata: 

Planeta Země 

Den Země 

Čáry a kouzla 

Hry na jaře 

Vzdělávací cíle: Rozvoj představivosti a fantazie při tvořivých činnostech 

  Osvojování jednoduchých poznatků o Zemi 

 

JAZYKOVÁ KOMUNIKACE, ROZVOJ POZNÁNÍ 

-rozhovory, poslechy povídek, motivační hry, říkanky- rozvoj správné výslovnosti, 

ovládání dechu, tempa a intonace řeči, samostatné vyjadřování myšlenek, rozšiřování 

slovní zásoby, formulování otázek, správné odpovědi na otázky, vzbuzování zájmu o 

knížky 

Aktivity:      Kompetence: 

Pexeso s květinami     -přiřazovat stejné květiny dohromady 

Poslech: Planeta Země    -vnímat text 

Říkanka: Mám rád svoji planetu   -poznávat planetu Zemi 

Hra: pamatovák (kouzla)    -rozvíjet pozornost a paměť 

Dramatizace: Jaro     -spolupracovat s ostatními 

Četba: Kouzelník Arnoštek   -rozeznat, co je skutečné a co vymyšlené 

 

MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY 

Aktivity:      Kompetence: 

Umíme se rozdělit     -umět rozdělit celek na části 

Kde leží obrázek     -určit správnou polohu obrázku 

Hrajeme si s tvary     -skládat celý obrázek z geometrických 

tvarů 

Hra: Kdo má víc?     -porovnávat co je méně, více a stejně 

Práce s tabulkou     -vpisovat do tabulky správný počet čárek 
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GRAFOMOTORIKA 

Aktivity:      Kompetence: 

Kruhy podle osnovy (planety)   -schopnost kreslit podle osnovy 

Kreslíme s říkankou (Kouzelník)   -sladění mluveného slova s pohybem 

ruky 

Malé a velké elipsy (planety)   -správně držet psací náčiní 

Kresba mokrou houbou na tabuli   -umět uvolnit ruku 

HUDEBNÍ VÝCHOVA 

Aktivity:      Kompetence: 

Tanec: Jaro      -cítit rytmus, zvládnout dané kroky 

Hra na Orffovy nástroje    -spolupodílet se na hře ve skupině 

Písně: Den Země     -zvládat pěvecké dovednosti 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Aktivity:      Kompetence: 

Malování vodovými barvami (planety)  -správně držet štětec 

Obkreslení šablony (Kouzelník)   -rozvíjet jemnou motoriku 

Obrázek v pískovišti    -rozvíjet představivost a fantazii 

 

PRACOVNÍ VÝCHOVA 

Aktivity:      Kompetence: 

Koláž ze skořápek     -pracovat s jemným materiálem 

Kouzelná hůlka     -zkoušet rozličné způsoby kresby 

Přání k dni Země     -rozvíjet dovednosti při stříhání a lepení 

Sněženka      -seznámit se s ubrouskovou technikou 

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 

Aktivity:      Kompetence: 

Štafetový běh     -dokázat soutěžit v týmu 

Hra: Na třetího     -správně manipulovat s míčem 

Rozcvička s hudbou    -vědomě napodobit pohyb 

Honičky v přírodě     -rozvoj pohybových dovedností 

 

VYTVÁŘENÍ NÁVYKŮ 

Aktivity:      Kompetence: 

Kdo jsem      -uvědomit své postavení ve společnosti 

Hygienické návyky     -zvládat základní hygienické návyky 
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Správné oblékání     -vědět kdy a jak se obléct 

Návyky      -vědět co je správné 

 

KVĚTEN 

Téma: Drobné modré kytičky, 

 Pozvou na med včeličky. 

Podtémata: 

Rozkvetlá zahrada a louka 

Moje maminka 

Živly světa 

Sportujeme rádi 

Vzdělávací cíle: Schopnost vyjádřit své pocity, dojmy a prožitky 

  Osvojit si dovednosti důležité k ochraně zdraví a bezpečí 

 

JAZYKOVÁ KOMUNIKACE, ROZVOJ POZNÁNÍ 

-rozhovory, poslechy povídek, motivační hry, říkanky-rozvoj správné výslovnosti, 

ovládání dechu, tempa a intonace řeči, samostatné vyjadřování myšlenek, rozšiřování 

slovní zásoby, formulování otázek, správné odpovědi na otázky, vzbuzování zájmu o 

knížky 

Aktivity:      Kompetence: 

Pásmo říkanek maminkám k svátku  -rozvoj jazykových dovedností 

Jak pomáhám mamince    -samostatně se vyjádřit 

Hra: Co je to živel?     -radovat se ze soutěžení s kamarády 

Pexeso: Sporty     -poznat, které sporty existují 

Hádanky: Uhodni podle nápovědy (stromy) -rozvoj logického myšlení a pozornosti 

 

MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY: 

Aktivity:      Kompetence: 

Kolik teček, tolik obrázků   -rozvíjet početní představy 

Kolik chybí do..    -zvládnout počítání s prsty a počítadlem 

Třídění podle velikosti   -rozlišovat co je vetší a menší, kratší a delší 

Hry s hrací kostkou    -znát pravidla naučených her 

 

GRAFOMOTORIKA 

Aktivity:      Kompetence: 

Kličky jedním tahem    -správně držet psací náčiní 

Malování voskovkami    -umět používat různé kreslící potřeby 
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HUDEBNÍ VÝCHOVA 

Aktivity:      Kompetence: 

Pásmo písní a tanců maminkám k svátku -prožívat radost z hudby a pohybu 

Písně: Naše máma     -správně intonovat a dýchat při zpěvu 

Tanec: Narozeniny     -správné držení páru při mazurce 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Aktivity:      Kompetence: 

Práce s tuží a pastelkou (kvetoucí strom) -rozvíjet fantazii a představivosti 

Přání mamince     -prožívat radost z obdarování blízkých 

Malujeme vodovkami (rozkvetlá louka)  -rozvíjet vkus při práci s barvami 

Roztírání křídy (slunce,voda..)   -zkoušet nové výtvarné techniky 

 

PRACOVNÍ VÝCHOVA 

Aktivity:      Kompetence: 

Beruška ze skořápky ořechu   -rozvíjet pracovní dovednosti 

Obrázek na dlaždičce    -zvládat ubrouskovou techniku 

Veselí Smajlíci     -ovládat práci s nůžkami a lepidlem 

Skládání obrázků     -rozvíjet trpělivost 

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 

Aktivity:      Kompetence: 

Pohybové hry s hudbou    -sladit pohyb těla s hudbou 

Překážkové dráhy v přírodě   -schopnost překonávat překážky 

Hry s míči a švihadly    -rozvíjet obratnost 

Rozcvička s hudbou    -vědomě napodobit pohyb 

 

VYTVŘENÍ NÁVYKŮ 

 Aktivity:     Kompetence: 

Dodržování pravidel    -dodržovat společně dohodnutá pravidla 

Řešení konfliktní situace    -umět řešit konflikt 

Spolupracovat s ostatními    -umět spolupracovat s ostatními 

 

ČERVEN 

Téma: Honem rychle nasedáme, 

 Na výlet se vydáváme. 
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Podtémata: 

Děti slaví svátek 

Zvířátka v ZOO 

Toulavé boty 

Hurá na prázdniny 

 

Vzdělávací cíle: Rozvoj psychické i fyzické kondice 

  Vytvoření pozitivního vztahu ke světu, kultuře a umění 

 

JAZYKOVÁ KOMUNIKACE, ROZVOJ POZNÁNÍ 

-rozhovory, poslechy povídek, motivační hry, říkanky-rozvoj správné výslovnosti, 

ovládání dechu, tempa a intonace řeči, samostatné vyjadřování myšlenek, rozšiřování 

slovní zásoby, formulování otázek, správné odpovědi na otázky, vzbuzování zájmu o 

knížky 

Aktivity:     Kompetence: 

Svátek všech dětí    -chápat odlišnosti jedince od ostatních 

Oslavy dne dětí    -prožívat radost se svými vrstevníky 

Četba: Proč sluníčko hřeje   -pochopit zákonitosti přírody 

ZOO      -povídání o zvířatech 

Hrajeme si u vody    -seznámit se s možnými nebezpečí u vody 

Jedeme na výlet    -poznávat zajímavá místa 

 

MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY 

Aktivity:     Kompetence: 

Člověče nezlob se    -prohlubování matematických dovedností 

Počítání s míčky    -porovnávat počet 

Práce s sítí     -umět zakreslit tvary do sítě 

Dokresli do správného počtu  -počítat po jedné 

 

GRAFOMOTORIKA 

Aktivity:     Kompetence: 

Velký horní oblouk (duha)   -kreslit s uvolněným držením tužky 

Pravidelné kruhy (hrozny)  -ovládat koordinaci ruky a oka 

Kresba do písku (oblíbené místo)  -rozvíjet fantazii 

Kresba fixem na stírací tabulku  -zlepšovat kreslící dovednosti 
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HUDEBNÍ VÝCHOVA 

Aktivity:     Kompetence: 

Pějme píseň dokola    -prožívat radost ze společného zpěvu 

Opakování naučených tanečků  -citlivě vnímat hudbu a rytmus 

Pohybové hry s hudbou   -rozvoj pohybových dovedností 

Hra na Orffovy nástroje   -ovládat hru na jednoduché nástroje 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Aktivity:      Kompetence: 

Kam pojedu na prázdniny    -zvolit si oblíbenou výtvarnou techniku 

Kresba křídou (téma léto)    -výtvarně ztvárnit dané téma 

Malování temperami (motýl)   -kombinovat různé výtvarné techniky 

 

PRACOVNÍ VÝCHOVA 

Aktivity:      Kompetence: 

Stavby z kostek (soutěž)    -radost ze spolupráce s kamarádem 

Skládání puzzlí     -rozvíjet trpělivost 

Navlékání korálků     -posilovat vztahy mezi dětmi 

Pejsek z geometrických tvarů   -bezpečně manipulovat s nůžkami 

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 

Aktivity:      Kompetence: 

Běh na 60 metrů     -rozvíjet pohybové dovednosti 

Rozcvička s hudbou    -vědomě napodobit pohyb 

Cvičení na lavičkách    -rozvíjet obratnost 

Míčové hry      -správně chytat a házet míč 

 

VYTVÁŘENÍ NÁVYKŮ 

Aktivity:      Kompetence: 

Chování v přírodě     -mít povědomí o ochraně přírody 

Bezpečnost o prázdninách    -vědět jak se chovat bezpečně 

Nástrahy přírody     -znát nástrahy a rizika spojená s přírodou 

 

I)  Způsob a načasování ověřování očekávaných výstupů  

    v jednotlivých oblastech vzdělávání 
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• podrobný přehled o  individuálním  rozvoji a učení dítěte je veden a 

zaznamenáván v záznamovém archu pravidelně ve čtvrtletí a na konci každého 

pololetí  

Sledované jevy: 

• Celková pohybová koordinace a pohybové dovednosti (hrubá motorika) 

• Koordinace ruky a oka, manipulace (jemná motorika) 

• Sebeobslužné dovednosti 

• Držení tužky 

• Orientace v tělním schématu 

• Loví zásoba 

• Formální vyspělost řeči 

• Gramatická správnost řeči 

• Stavba vět 

• Úroveň verbální komunikace 

• Vnímání 

• Tvořivost, vynalézavost, fantazie Tvořivost, vynalézavost, fantazie 

• Pozornost, soustředění 

• Paměť, učení 

• Řešení problémů a myšlenkové operace 

• Početní operace 

• Číselné a matematické představy 

• Orientace v prostoru a čase 

• Grafické dovednosti 

• Kresba 

• Kresba lidské postavy 

• Vůle, vytrvalost 

• Respektování pravidel 

• Způsobilost sledovat instrukci a plnit zadané úkoly 

• Schopnost sebeovládání a přizpůsobivost 

• Společenské návyky a pravidla 

• City a projevy 

• Sebeuvědomění a sebeuplatnění 

• Navazování kontaktů a dorozumívání s dospělým 

• Navazování kontaktů a dorozumívání s dětmi 

• Zařazení do třídy 

• Sociabilita a spolupráce 

• Zapojení do společných aktivit 
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• Poznatky, sociální informovanost 

• Adaptabilita ke změnám 

 

J)  Evaluace vzdělávacích výsledků  

• individuální rozvoj a učební pokroky dítěte budou průběžně sledovány a 

vyhodnocovány 

• rodiče dětí budou pravidelně 1x za měsíc seznamováni s výsledky vzdělávání 

dítěte 

• učitel přípravné třídy vypracuje na konci druhého pololetí školního roku zprávu 

o průběhu předškolní přípravy dítěte v daném školním roce 

• nedílnou součástí ŠVP Otevřená škola – přípravný ročník je tematický a časový 

plán přípravné třídy na daný školní rok 

• tematický a časový plán je průběžně upravován a vyhodnocován  

2.1 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory: 

 

PLPP sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu za pomoci 

výchovného poradce. PLPP má písemnou podobu. Před jeho zpracováním budou 

probíhat rozhovory s jednotlivými vyučujícími, s cílem stanovení např. metod práce s 

žákem, způsobů kontroly osvojení znalostí a dovedností. Výchovný poradce stanoví 

termín přípravy PLPP a organizuje společné schůzky s rodiči, pedagogy, vedením školy 

i žákem samotným. Výchovný poradce seznámí zákonné zástupce s PLPP a zajistí 

odeslání PLPP do ŠPZ a doporučí zákonným zástupcům vyšetření ve ŠPZ. 

 

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu: 

 

IVP sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu za pomoci 

výchovného poradce. IVP má písemnou podobu. Před jeho zpracováním budou probíhat 

rozhovory s jednotlivými vyučujícími, s cílem stanovení např. metod práce s žákem, 

způsobů kontroly osvojení znalostí a dovedností. Výchovný poradce stanoví termín 

přípravy IVP a organizuje společné schůzky s rodiči, pedagogy, vedením školy i žákem 

samotným. Výchovný poradce projedná se zákonnými zástupci IVP a zajistí jejich 

písemný informovaný souhlas. V případě podpůrného opatření (spočívajícího v úpravě 

očekávaných výstupů) pro žáky s LMP od třetího stupně podpory, bude pro tvorbu IVP 

využívána minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů. Minimální 
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doporučená úroveň, která je stanovena v RVP ZV pro 3., 5. a 9. ročník, bude na základě 

Doporučení školského poradenského zařízení rozpracována pro konkrétní ročník v IVP 

žáka s přiznaným podpůrným opatřením. Postup tvorby, realizace a vyhodnocování IVP 

je stejný jako v případě IVP ostatních žáků. IVP může být během roku upravován podle 

potřeb žáka. Při tvorbě IVP bude využíváno metodické podpory školního poradenského 

pracoviště a metodická podpora na Metodickém portále RVP.CZ.  

 

Pravidla pro zapojení dalších subjektů: ( Školské poradenské zařízení - PPP, SPC apod.): 

 

Zodpovědné osoby a jejich role v systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami: 

„Školní poradenské pracoviště naší školy je tvořeno výchovným poradcem, který 

zároveň koordinuje jeho činnost, dále školními speciálními pedagogy a školním 

psychologem, který na naší škole pracuje dva dny v týdnu (?). Výchovný poradce je 

pedagogickým pracovníkem, který je pověřen spoluprací se školským poradenským 

zařízením.“ 

 

Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami: 

- v oblasti organizace výuky: 

dělení a spojování hodin, prodloužení základního vzdělávání na 10 let, odlišná délka 

vyučovacích hodin, střídání forem a činností během výuky, u mladších žáků využívání 

skupinové výuky, postupný přechod k systému kooperativní výuky, v případě 

doporučení může být pro žáka vložena do vyučovací hodiny krátká přestávka 

- v oblasti metod výuky: 

respektování odlišných stylů učení jednotlivých žáků, metody a formy práce, které 

umožní častější kontrolu a poskytování zpětné vazby žákovi, důraz na logickou 

provázanost a smysluplnost vzdělávacího obsahu, respektování pracovního tempa žáků 

a poskytování dostatečného času k zvládnutí úkolů 

- v oblasti hodnocení: 

slovní hodnocení, sebehodnocení 

2.2 Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně nadaných 

 

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory: 

PLPP sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu za pomoci 

výchovného poradce. PLPP má písemnou podobu. Před jeho zpracováním budou 
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probíhat rozhovory s jednotlivými vyučujícími, s cílem stanovení např. metod práce s 

žákem, způsobů kontroly osvojení znalostí a dovedností. Výchovný poradce stanoví 

termín přípravy PLPP a organizuje společné schůzky s rodiči, pedagogy, vedením školy 

i žákem samotným.“ 

Výchovný poradce (?) seznámí zákonné zástupce s PLPP a zajistí odeslání PLPP do ŠPZ 

a doporučí zákonným zástupcům vyšetření ve ŠPZ. 

 

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu: 

 

Individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka sestavuje třídní učitel ve 

spolupráci s učiteli vyučovacích předmětů, ve kterých se projevuje mimořádné nadání 

žáka, s výchovným poradcem a školským poradenským zařízením. IVP mimořádně 

nadaného žáka má písemnou podobu a při jeho sestavování spolupracuje třídní učitel s 

rodiči mimořádně nadaného žáka. Při sestavování IVP vycházíme z obsahu IVP 

stanoveného v § 28 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Práce na sestavní IVP jsou zahájeny okamžitě 

po obdržení doporučení školského poradenského zařízení. IVP je sestaven nejpozději do 

jednoho měsíce od obdržení doporučení školského poradenského zařízení. Součástí IVP 

je termín vyhodnocení naplňování IVP a může též obsahovat i termín průběžného 

hodnocení IVP, je-li to účelné. IVP může být zpracován i pro kratší období než je školní 

rok. IVP může být doplňován a upravován v průběhu školního roku.  

Výchovný poradce zajistí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka, bez 

kterého nemůže být IVP prováděn. Výchovný poradce po podpisu IVP zákonným 

zástupcem žáka a získání písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce žáka 

předá informace o zahájení poskytování podpůrných opatření podle IVP zástupci 

ředitele školy, který je zaznamená do školní matriky. 

 

Pravidla pro zapojení dalších subjektů: 

Spolupráce s PPP, jejíž pracovníci poskytují konzultace.  

Pedagogové naší školy se vzdělávají v této problematice v rámci jejich DVPP. 

  

Zodpovědné osoby a jejich role: 

Školní poradenské pracoviště naší školy je tvořeno výchovným poradcem, speciálním 

pedagogem, psychologem a vyučujícími. Výchovný poradce koordinuje tuto činnost. 

Péče o nadané a mimořádně nadané žáky je zjišťována speciálním pedagogem. 

 

Specifikace provádění a úprav vzdělávacího procesu nadaných a mimořádně 

nadaných žáků: 
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- předčasný nástup dítěte ke školní docházce 

- vzdělávání skupiny mimořádně nadaných žáků v jednom či více vyučovacích 

předmětech 

- účast žáka na výuce jednoho nebo více vyučovacích předmětů ve vyšších 

ročnících školy nebo v jiné škole 

- obohacování vzdělávacího obsahu 

- příprava a účast na soutěžích včetně celostátních a mezinárodních kol 

- nabídka volitelných vyučovacích předmětů, nepovinných předmětů a zájmových 

aktivit 

 

 


