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Zkrácený ŠVP PV 

 

Naše mateřská škola pracuje podle programu " Kurikulum podpory zdraví v mateřské 

škole", které vychází z modelového programu -" Mateřská škola podporující zdraví". 

 

Posláním  naší mateřské školy je naučit děti postojům, které spočívají k úctě ke zdraví, a 

praktickým dovednostem chránícím zdraví.   

 

Vytvořili jsme vlastní Školní vzdělávací program - "Duhové putování s pastelkami do 

Země Pohody". 
 

Náš Školní vzdělávací program se zabývá podporováním chování, postojů, myšlení, který vede k 

ochraně zdraví. Zahrnuje děti i dospělé. Program se zabývá vytvářením příležitostí, ve kterých si 

všichni – děti i dospělí mohou osvojovat kompetence – soubor znalostí, dovedností, návyků, postojů 

vedoucích k plnohodnotnému prožití života.  

Naše mateřská škola je zaměřená na pěstování zdravého způsobu života, péči o zdraví dětí, na vztah k 

historii obce a současnému způsobu života, vztah k životnímu prostředí a ekologii.   Dítěti 

předškolního věku je vlastní učit se na základě prožitku a zkušenosti prostřednictvím  činností. Toto  

spontánní prožitkové učení aplikujeme i ve formách řízeného učení. Hledáme rovnováhu mezi řízením 

činností dětí, nepřímou účastí na jejich spontánních aktivitách a využíváním spontánně vzniklých 

situací. Vzděláváním rozumíme všechny činnosti, které přirozeně nastávají v průběhu dne, či které 

záměrně připravujeme. Probíhá po celý den.  Specifickou formou vzdělávání je didakticky zacílená 

činnost, založená na principu vzdělávací nabídky, která  je učitelkou přímo nebo nepřímo motivovaná 

a ve které učitelka s dítětem naplňuje konkrétní vzdělávací  cíle formou záměrného i spontánního 

učení. Toto učení zakládáme na individuální volbě a aktivní účasti dítěte založené na smyslovém 

vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla v menší skupině či individuálně. Didaktický 

styl vzdělávání dětí v mateřské škole je založen na principu vzdělávací nabídky, na individuální volbě 

a aktivní účasti dítěte. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti. Cíle jsou orientovány k dítěti. 

Výsledkem vzdělávání v předškolním věku jsou kompetence  podpory zdraví u dítěte na konci 

předškolního období - znalosti, dovednosti, návyky a postoje rozvíjející všechny oblasti osobnosti 

dítěte ( cílová kompetence dítěte ke klíčové kompetenci –kompetenci dospělého člověka).  

Ve vzdělávání podporujeme rozvoj multikulturní výchovy pro   děti   s   NZČJ - (vzdělávání dětí 

s nedostatečnou znalostí českého jazyka) během předškolního vzdělávání, dále  bychom chtěly rozšířit 

vzdělávací oblast o prvky matematické pregramotnosti -“Matematika všemi smysly aneb Hejného 

metoda v MŠ“. Hejného metoda je založena na respektování 12 klíčových principů (www.h-mat.cz). 

Jedná se o ucelený koncept, ve kterém dítě objevuje matematiku samo a s radostí. „Metoda vychází z 

toho, co dítě zná ze svého života. To, co dělá podstatu matematiky, je, hledání vztahů, příčin, 

klasifikace a organizace souborů. To jsou věci, které jsou přítomny v mnoha dětských hrách. Dále se 

zaměříme na rozvoj dětí v oblasti ICT. 

 

Téma: "Duhové putování s pastelkami do Země pohody" je cesta, kterou děti k výsledkům 

vzdělávání vedeme. Všechny činnosti, se kterými se děti v průběhu dne setkají, jsou pro ně 

příležitostmi, ve kterých se mohou těmto kompetencím učit. 
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Ve vzdělávání uplatňujeme tyto metody a formy práce a preferujeme  různé činnosti dětí: 

- komunitní kruh, diskusní kruh, tvořivou  dramatiku, prožitkové a kooperativní učení hrou a činností,  

využití situací,  spontánní  aktivity, řízené individuální činnosti a řízené skupinové  činnosti, sociální 

učení, přirozená nápodoba, péče o  děti s individuálními vzdělávacími potřebami, spontánní hra, 

pozorování, experimentování   

- psychomotorická cvičení, výlety, exkurze, námětové hry, hry a činnosti s různými stavebnicemi a 

materiálem, vyhledávání v encyklopediích, třídění odpadu, práce s přírodninami odpadovým 

materiálem 

- pobyt venku (pobýváme venku dopoledne i odpoledne, podnikáme také vycházky a výlety do 

přírody) 

- stravování  (umožňuje dětem osvojovat si zdravé stravovací návyky, ale také prožít si pohodu a 

příjemný zážitek ze společného stolování) 

U dětí s vadou řeči provádíme individuální logopedickou péči se souhlasem rodičů. 

Do vzdělávání také zařazujeme nabídku dílčích projektů a zájmových kroužků, které napomáhají k 

optimálnímu rozvoji a co největší samostatnosti dítěte. 

 

 

„ Startujeme“     -   „ Metoda Dobrého startu“     -  grafomotorika 

„ Hry se slovíčky“ - logopedie 

„ Veselá flétnička“ - zdravé pískání   

 „ Pastelka“ -  výtvarný kroužek      

„ Jeden den v týdnu“ – aktivity pro maminky s dětmi (  od dubna ) 

……………………………………… 

„ Anglické zpívánky“ - kroužek  v MŠ (baby music)        

„ Výuka hry na hudební nástroj“ – v ZŠ (soukromá ZUŠ Kroměříž) 

 

Zajišťujeme:  

- předplavecký výcvik pro děti nejstarší věkové skupiny 

- pobyt na škole v přírodě pro děti nejstarší věkové skupiny 

Mezi oblíbené formy naplňující záměry vzdělávání patří množství různých aktivit, které organizujeme  

v průběhu celého roku. 

 
 

 

 

 

   L o g o p e d i c k á     p r e v e n c e 

" H r y    s e   s l o v í č k y " 

 

 Logopedická prevence podporuje přirozený rozvoj komunikace u dětí, podněcuje řečové schopnosti a 

dovednosti adekvátně jejich věku. Nadále pomáhá minimalizovat vznik poruch řeči. Cílem této prevence 

je rozvoj komunikace u dětí. Logopedická intervence a rozvoj komunikačních dovedností zahrnují 

individuální péči s různými metodami a formami práce. 

 

 



 

"  Z d r a v é       p í s k á n í  " 

"  V e s e l á     f l é t n i č k a " 

 

 Při rozvoji " zdravého pískání" a hře na zobcovou flétnu  v mateřské škole vycházíme z požadavků  

 respektování vývojových,  věkových a individuálních zvláštností při zachování optimální zátěže a 

 přiměřených nároků na dítě.  

 Našim cílem je : 

     -  pomocí zobcové flétny pomáhat v procesu socializace dítěte, učíme je samostatně hrát    
         na nástroj  před ostatními, posilovat sebevědomí 

     -  naučit děti správně dýchat ( s využitím prvků  dechové gymnastiky) 

     -  klást důraz na správné držení těla 

     -  podporovat schopnost estetického prožitku, dovednost estetického vyjádření 

     -  pěstovat správný návyk držení nástroje   

     -  naučit se dovednostem  manipulace s flétnou  - montáž a demontáž flétny   

     -  rozvíjet sebeobsluhu a  hygienické návyky 

     -  podněcovat u  dětí  zájem o hudbu 

     -  rozvíjet cit pro rytmus, melodii v řeči, v říkadlech, pěstovat kladný vztah k literatuře 

     -  rozvíjet sluchové  vnímání, rytmus, dynamiku, rytmické cítění,  sluchové rozlišovací schopnosti  

        (výšku, délku, intenzitu tónů a zvuků) 

     -  pocvičovat prstoklad, seznamovat se s novým hmatem, naučit se hrát na flétnu také   podle   

        notových hlaviček 

 

     -  Děti hrají ve skupince i individuálně 

       

 

 Metoda dobrého startu 

"  S t a r t u j e m e " 

Metoda dobrého startu (MDS) sleduje rozvoj psychomotoriky ve všech aspektech v součinnosti se sférou 

emociálně motivační a sociální. Nositelem děje je píseň. Od ní se odvíjí vyprávěný příběh a pohyb. 

Znakem, symbolem každé písně je grafický vzor. Grafický vzor koresponduje s rytmickým schématem. 

Lateralizace ruky, motorická a senzomotorická koordinace, manuální zručnost, ovládání mluvidel – to vše 

je budováno potupně. Reprodukce grafického vzoru s hudebním doprovodem a zpěvem dítěte je završení 

cvičení. 

 

P r o j e k t    „Čteme dětem v MŠ“ 

 

Našim cílem je budovat čtenářskou gramotnost u dětí, vzbuzovat  lásku ke knize, podporovat pevné 

vztahy v rodině, vést k úctě ke starší generaci a seznamovat děti s  osobnostmi obce. 

 

P r o j e k t   „Zdravý úsměv“ 

 

Cílem projektu je naučit děti v mateřských školách správné technice čištění zubů a péči o ústní dutinu. 

Smyslem aktivit je upevnit u dětí základní hygienické návyky v péči o zuby. Program je koncipován 

zážitkovou formou. Děti se seznamují se zásadami zdravého životního stylu a zdravé výživy. Nacvičují 

správné držení zubního kartáčku a správnou techniku při čištění zubů. Získávají povědomí o důležitosti 

zubní prevence.  

P r o j e k t    „Skutečně zdravá škola“ 

 

Naším cílem je, aby si děti jídla vážily, dokázaly si jej vychutnat a věděly, odkud jídlo pochází a jak 

vzniká, aby získaly základy zdravých stravovacích návyků a znalosti, dovednosti, postoje a kompetence 

nutné pro udržitelný život. Zpracováváme potraviny a připravujeme zdravé dobroty. Vyséváme bylinky a 

ty konzumujeme ke svačině i obědu. Pečujeme také o naši malou bylinkovou zahrádku v květináčích. 

 



 

P r o j e k t   „Se sokolem do života“ 

 

Cílem je rozvíjet pohybovou gramotnost a učit děti lásce  k pohybu. Je zaměřen na nejmladší generaci - na 

předškoláky. U této věkové kategorie je důležité, aby si děti osvojily základy pohybových dovedností a 

mohly je později rozvíjet a zdokonalovat. V projektu Se sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, 

cvičíme se zvířátky se děti učí vnímat pohyb jako přirozenou součást svého života, a to díky kladné 

motivaci. Při všech aktivitách je provází postavičky zvířátek. Projekt je rozdělený do tří kategorií podle 
obtížnosti, aby vyhovoval růstu a vývoji dětí v předškolním věku. Konkrétně to jsou tyto věkové 
skupiny: nejmladší kategorie 3-4 roky, prostřední kategorie 4-5 let a nejstarší děti ve věku 5-6 let. 

Každá věková kategorie má určitý počet zadaných úkolů a podle věku se stupňuje i jejich náročnost.  

 

"Duhové putování s pastelkami do Země Pohody". 
           

 

1.Podtéma:              I. Identita – „Vím, kdo jsem a kam patřím“. 

Tematické části: 

Jak se cítím v mateřské škole? 

Jak se stanu školákem? 

Jak se cítím, když se loučím s mateřskou školou? 

 

 

 

2. Podtéma:     II. Společenství – „Učím se zvládnout, co život přináší“. 

Tematické části: 

Líbí se mi mezi kamarády? 

Vyznám se v naší vesnici? 

Mám rád svoji rodinu? 

 

 

3. Podtéma: 

III. Aktivita – zodpovědnost –„ Chtěl bych přispět k pohodě prostředí“. 

Tematické části: 

Jak všichni společně prožijeme advent? 



Jak se připravujeme na velikonoce? 

Jaké překvapení připravíme společně pro maminky? 

 

 

 

4. Podtéma: 

IV. Změny v přírodě –„ Žiji uprostřed stálých přeměn v přírodě“. 

Tematické části: 

Co nám dává barevný podzim? 

Co se děje se zimní přírodou? 

Jak se budí jaro? 

Umím žít na planetě Zemi?  

 

 

 

5. Podtéma: 

V.  Zdravý životní styl – „Vážím si svého zdraví a chráním je“. 

Tematické části: 

Vím, co jím a co bych měl jíst? 

Vím, co moje zdraví podporuje a co moje zdraví poškozuje? 

Co  se skrývá v mém těle? 


