
Charakteristika vzdělávacího programu 

 Záměry MŠ 

Při tvorbě našeho školního vzdělávacího programu jsme vycházeli z Rámcového vzdělávacího 

programu pro předškolní vzdělávání. Organizujeme vzdělávání tak, aby vedlo k rámcovým cílům a 

prostřednictvím dílčích cílů z pěti vzdělávacích oblastí k rozvoji klíčových kompetencí u dětí. 

Záměrem vzdělávacího programu je propojovat vzdělávací oblasti z RVP PV, které se vzájemně 

ovlivňují a vytvářejí společně fungující celek, v životní skutečnosti nedělitelný. 

Název programu ,,Cesta za poznáním“ souvisí s objevováním a poznáváním okolního světa i sebe 

samého. Mohli bychom říct, že ideálem výchovy a vzdělávání je svobodný, samostatný člověk se 

zdravou sebedůvěrou, který dokáže mít rád nejen sám sebe, ale i to, co ho obklopuje. Je si vědom, že 

svými činy ovlivňuje okolí a umí za ně nést zodpovědnost. Vnímá a chápe souvislosti světa a života, 

dokáže se z něj radovat i sdílet radost s ostatními. V rámci předškolního vzdělávání se snažíme dát 

dětem základy těchto hodnot.    

Období od narození do šesti let je v životě člověka velmi důležité. Známý spisovatel Robert Fullghum 

říká: „Vše, co potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce.” I přesto se někdy setkáváme 

s názorem, že v mateřské škole si děti „jen” hrají. Právě hrou, ať už volnou či řízenou se děti učí, je to 

pro ně nejpřirozenější činnost, v níž se odráží jejich vnitřní svět. V naší MŠ vytváříme vhodné 

prostředí pro dětskou hru a vzděláváme děti takovými prostředky a metodami, které jsou pro ně 

srozumitelné a přináší jim radost z poznávání. Přistupujeme k dětem laskavě a zároveň důsledně, 

trváme na dodržování stanovených pravidel, která dětem umožňují snadnější orientaci v prostředí i 

vzájemných vztazích. Důraz klademe na vztah k přírodě, pohybovou stránku a zdravý životní styl. 

Máme možnost vycházet z bezprostředního pozorování, praktického ověřování poznatků, stavíme na 

prožitcích dětí v každodenním životě. Tyto zkušenosti dětí jsou pak dále využívány i ve spolupráci s 

rodiči při našich školních aktivitách. Prioritou pro nás zůstává rozvoj osobnosti a samostatnosti 

každého dítěte a individuální přístup. Snažíme se postupně získávat vědomosti a zkušenosti z oblasti 

ekologické výchovy, být ohleduplní k přírodě a vést k tomuto postoji i děti. Rozhodly jsme se častěji 

zařazovat polodenní výlety do přírody v blízkosti MŠ. Společně vylepšujeme prostředí školní zahrady. 

V dnešní době, kdy nám ekonomický rozvoj kromě pozitivních výsledků přináší i řadu negativních 

jevů, roste potřeba zdůraznit vliv jednotlivce na okolní prostředí a zaměřit se na rozvoj vědomostí, 

dovedností a postojů, které vedou k ochraně přírody a přijetí zodpovědnosti za své jednání. Děti v 

předškolním věku přirozeně projevují zájem o přírodu a ten je nutné podporovat. Všichni jsme si jistě 

vědomi, že dnešní  děti jsou stále více obklopovány technikou, ztrácí se původní soužití člověka 

s přírodou, což je častou příčinou nezájmu o problémy prostředí, ve kterém žijeme. Jedním z dalších 

důsledků je i ubývání příležitostí i času k přirozeným pohybovým aktivitám. Děti však pohyb 



nezbytně potřebují k svému zdravému vývoji. Snažíme se proto vyrovnat podíl vzdělávacích a 

pohybových aktivit. Cíleně zařazujeme více pohybových činností, her a vycházek do přírody. Děti 

navštěvují sportovní kroužek, který probíhá ve spolupráci se Sokolem Brno I.    Usilujeme o to, stát se 

dětem průvodcem na cestě k rozvoji jeho osobnosti tak, aby děti, které budou od nás odcházet do 

dalšího života, byly samostatné, zdravé, sebevědomé, vybavené potřebnými poznatky a dovednostmi 

pro život. Chceme, aby si byly vědomy toho, že jsou součástí přírody, kterou se učí přiměřeně svým 

možnostem chránit a pečovat o ni, a to vše s ohledem na ostatní živé i neživé součásti světa.  

     Přijímáme dětskou individualitu se všemi klady i zápory, nesnažíme se děti převychovat. Dáváme 

jim to nejlepší, co je v nás samých, připouštíme si své chyby a omyly, které jsou podnětem ke 

zlepšování a dalšímu vývoji.  

     V naší MŠ totiž probíhá učení oběma směry-my učíme děti, stejně tak, jako děti učí nás.     

 

 

Formy a metody vzdělávací práce 

Rámcové cíle naplňujeme těmito prostředky /metodami a formami práce/, uplatňováním těchto 

zásad: 

- respektováním přirozených lidských a základních sociálních vývojových potřeb 

- vnímáním každého dítěte jako jedinečné bytosti, která má právo rozvíjet se a učit v rozsahu svých 

možností a potřeb/ vzdělávání je založeno na individuálním rozvoji jednotlivých dětí/ 

- učením na základě prožitku a zkušenosti, prostřednictvím vlastní činnosti dětí, tzv. prožitkového 

učení 

- učením pojmenovávat konkrétní věci, děje – vyjádřit své pocity, vyjádřit, co se stalo, co se děje 

- upřednostněním prožitku před výkonem, procesu před výsledkem 

- vytvářením rovnováhy mezi řízenými činnostmi a spontánními hrami, zařazováním nepřímo řízených 

činností 

- využíváním náhodně vzniklých situací situačním učením 

- rozvíjením komunikace a spolupráce mezi dětmi, sociálním učením 

- rozvíjením emoční inteligence – umět se podívat na situaci očima druhého, vcítit se do něj,  



zabývat se jím, když potřebuje a ne až budeme mít čas 

- svým vzorem 

- podporou zájmu rodičů o dění v mateřské škole 

  

Vzdělávací obsah 

Zásady pro práci s integrovanými bloky 

 

Náš ŠVP nese název „Cesta za poznáním“ a je dále rozpracován do 4 integrovaných bloků: 

1. Na cestě k sobě. 

2. Jdu s ostatními. 

3. Kráčím světem. 

4. Hledám cestu, jak udělat svět hezčí. 

Ke každému bloku je přiřazeno vždy několik dílčích cílů ze vzdělávacích oblastí v RVP. Cíle jsou 

formulovány velmi obecně, a to z toho důvodu, aby si je každá učitelka mohla dle potřeby vybírat a 

dále rozpracovávat do cílů konkrétnějších. Na základě těchto cílů si učitelka sama volí témata, která 

pak mohou být dále rozdělena do tematických celků. Tak si v každé třídě učitelky vytváří svůj TVP, 

který je v průběhu roku doplňován. Výběr témat se odvíjí od zájmů dětí, ročních období, svátků, 

tradic, aktuálního dění v MŠ atd. Učitelka si může dobu trvání jednotlivých témat naplánovat, není 

však závazná a může se přizpůsobovat potřebám dětí v jednotlivých třídách. Závazné jsou ovšem cíle, 

které si učitelka na začátku tématu zvolí a plní je prostřednictvím nabízených činností. 

Naplnění stanovených cílů popisuje v evaluaci vždy po skončení každého tématu. Kontrolou jsou jí 

očekávané a konkretizované výstupy, které korespondují s jednotlivými cíli v ŠVP a jsou formulovány 

jako vědomosti, dovednosti a postoje. Pro lepší přehlednost je každý z integrovaných bloků označen 

barevně a stejnou barvu mají i očekávané kompetence, jež jsou naplňovány právě prostřednictvím 

tohoto bloku.  

 

 

 



1. integrovaný blok: Na cestě k sobě 

Aby mohlo dítě začít poznávat okolní svět, mělo by nejprve poznat samo sebe. A to po stránce 

psychické i fyzické. Prostřednictvím tohoto bloku dítě poznává své tělo, rozvíjí jeho fyzické možnosti 

a praktické dovednosti potřebné v běžném životě, aby bylo čím dál méně závislé na pomoci 

dospělých. Právě takto dítě získává potřebnou sebedůvěru a může se radovat z toho, co už zvládne 

samo.  



 



 



 



 

 

2. integrovaný blok: Jdu s ostatními 

Pro malé dítě je zcela přirozené, že prosazuje svoje ego a nejdůležitější je pro něj uspokojení vlastních 

potřeb. Jak roste, začíná si uvědomovat, že i ostatní mají své potřeby. Velký zlom přichází právě 

s nástupem do mateřské školy, kdy se musí vyrovnat s faktem, že maminka už není nablízku a nemůže 

podat pomocnou ruku vždy, když si dítě neví rady. A takto je přirozeným způsobem dítě „donuceno“ 

požádat o pomoc druhého – paní učitelku nebo kamaráda.  Začíná komunikovat s ostatními, učí se 

poprosit a poděkovat a především si vážit pomoci a práce ostatních.  Stejně tak může prožívat radost, 

když pomůže někomu jinému. V dětském kolektivu v mateřské škole se přirozeně vytváří podmínky 

pro rozvoj empatie, respektu, schopnosti dělat kompromisy a spolupracovat s ostatními. Což jsou 

v dnešní době velice důležité dovednosti pro utváření harmonických vztahů. 



 



 



 



3. integrovaný blok: Kráčím světem 

Přirozenou vlastností malých dětí je touha objevovat, poznávat a učit se. Svět je pro ně neprobádaným 

místem a ony mu chtějí rozumět. Pokud dítěti předkládáme hotové informace, ochuzujeme ho o 

možnost experimentovat, učit se z vlastních chyb a prožívat radost ze zaslouženého úspěchu. Ne 

nadarmo se říká, že nejcennější je vlastní prožitek, a že zkušenost je nepřenositelná. Úkolem nás 

dospělých je být dětem spíše průvodci, než učiteli, protože nejlepším učitelem je sám život.     

 



 



 



 



 

 

 

4. integrovaný blok: Hledám cestu, jak udělat svět hezčí 

I předškolní dítě si může uvědomovat, že ono samo svým chováním značnou mírou přispívá k tvorbě 

harmonického prostředí.  Učí se vnímat krásu okolního světa, chránit ji i tvořit. Na druhou stranu ale 

není žádoucí předkládat dítěti jen tu „pozitivní realitu“, ale připravit ho i na situace, které pro něj 

mohou být nepříjemné i nebezpečné.  Je důležité, aby dítě vědělo, jak těmto situacím předcházet i jak 

je řešit. 

 



 



 



 


