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2. Charakteristika školy 
 

Mateřská škola Troubky byla otevřena 1. září 1984. V současné době je naše mateřská 
škola součástí příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Troubky. Zřizovatelem 
organizace je Obec Troubky. V mateřské škole pracují dvě třídy, které navštěvují děti ve věku 
zpravidla od tří let až po odchod do základní školy, většinou do šesti až sedmi let. Do tříd jsou 
zařazovány děti stejného věku. Mateřská škola se nachází ve dvoupodlažní budově  
s předzahrádkou, v klidné části obce na ulici Sportovní 29/2 a přitom v blízkosti centra. 
Sousedí se sportovní halou, kterou využíváme nejen ke sportovním účelům, ale i na 
organizování akcí školy. Budova je v dobrém technickém stavu. Nachází se zde dvě třídy, 
které jsou propojené. Díky tomu se nabízí možnost vzájemné spolupráce. V přízemí budovy 
se nachází kancelář s počítačem, dále sklad pomůcek a materiálu, výdejna stravy. Travnatá 
zahrada se stromy pískovištěm a herními prvky se rozkládá na jižní straně. 

   
 
 

3.  Podmínky vzdělávání 
 
3.1 Věcné, materiální podmínky 
 

V obou podlažích jsou prostorné třídy s výhledem i možností vstupu na zahradu. Třída 
je propojena s hernou, která je odpoledne využívána k odpočinku dětí. Každá třída má vlastní 
hygienické zázemí včetně sprchového koutu a nově vybavené šatny. 
Nábytek je z části variabilní, je průběžně vyměňován za modernější a kvalitnější. 
Hračky a učební pomůcky vyrobené z kvalitních materiálů jsou estetické, výchovné a 
podněcují rozvoj dítěte. Jsou umístěny tak, aby si je děti mohly samy brát a ukládat je. 
Vybavenost zařízení sportovním náčiním a nářadím, hudebními nástroji, výtvarným 
materiálem je dostatečné a neustále ji doplňujeme. Mateřská škola může využít i keramickou 
dílnu s pecí v areálu ZŠ. Společné prostory, vstup, chodby i všechny třídy jsou vyzdobeny 
pracemi dětí i učitelek, takže celá budova působí útulně a esteticky. Školní zahrada hlavní 
budovy se rozkládá na jih od budovy. Plocha zahrady je travnatá se vzrostlými stromy, dvěma 
krytými pískovišti a domkem sloužícím jako sklad zahradních hraček a zahradního nářadí. 
Zahrada  disponuje herními prvky a atrakcemi pro předškolní děti. 
Velikost prostor odpovídá předpisům a normám. 
 
3.2 Životospráva 
 

Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava. Vývařovna je součástí 
základní školy, čímž je zajištěna spolupráce s kuchařkami.  Strava je dovážena 
v termoportech. Rodiče jsou informováni o skladbě jídelníčku a mají příležitost vyjádřit své 
návrhy. U dětí se vyskytují nesprávné stravovací návyky, odmítají zeleninu, pomazánky, ryby. 
Záměrem školy je, aby se naučily zdravému životnímu stylu. Pracovnice školy jdou dětem 
příkladem. 
Pitný režim je zajištěn po celý den. 
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3.3 Psychosociální podmínky 
 

Prostředí školy působí klidným dojmem, dospělý i dítě se zde cítí bezpečně a 
spokojeně. Pedagogové i provozní zaměstnanci školy respektují potřeby dětí. Všem dětem 
jsou zajištěna stejná práva i povinnosti. Je respektována osobní svoboda s nezbytnou mírou 
omezení vyplývající z nutnosti dodržovat pravidla a řád. Pokyny učitelek jsou jasné a 
srozumitelné. Je vyloučeno manipulování s dítětem i zbytečné organizování. Odpočinek dětí 
je zařazován s ohledem na věkové zvláštnosti a individuální potřeby dětí.  Ve vztazích mezi 
dětmi a dospělými je patrná důvěra, tolerance a podpora. Při činnostech je podporováno 
zdravé sebevědomí využitím pochvaly a podpory. 
 
3.4 Organizace 
 

Denní řád jednotlivých tříd je pružný, umožňuje přizpůsobovat jej potřebám a 
možnostem dětí. Jsou zařazovány pohybové chvilky. Pedagogické pracovnice se plně věnují 
dětem, jejich výchově a vzdělávání. Dětem je poskytováno potřebné zázemí, klid, bezpečí i 
potřebné soukromí, nejsou do činnosti nuceny. Je uplatňován adaptační režim přizpůsobený 
individuálním potřebám každého dítěte. Spontánní a řízené činnosti jsou vyvážené. 
Spontánní hra není náhle ukončena. Děti jsou podněcovány a motivovány k vlastní aktivitě, 
při které je dbáno na individuální tempo každého dítěte. Učitelky využívají práci individuální, 
skupinovou i frontální. Při osobní hygieně je dbáno na soukromí dětí. Veškeré činnosti 
jednotlivých tříd jsou plánovány s ohledem na individuální vzdělávací potřeby a možnosti 
dětí. Škola využívá vhodné a kvalitní pomůcky.  
 
3.5 Řízení mateřské školy 
 

Pravomoci, povinnosti a úkoly všech pracovnic jsou vymezeny v pracovní náplni každé 
pracovnice a v pracovním řádu školy.  Webové stránky i nástěnky v MŠ poskytují potřebné 
informace. Vedoucí učitelka se zajímá o názor pracovnic, zapojuje je do řízení MŠ, snaží se 
vytvořit prostředí plné důvěry a tolerance. Ve školním roce probíhají čtyři pedagogické 
porady a jedna provozní porada. Operativní porady se konají podle potřeby. Školní 
vzdělávací program vzniká ve spolupráci všech pedagogických pracovnic školy. Pracovnice 
jsou odměňovány pochvalou i finančním oceněním. Mateřská škola úzce spolupracuje 
s rodiči dětí. Rodiče jsou zváni na třídní schůzky, besídky, Poslední zvonění předškoláků            
i na mimoškolní aktivity: Dýňové slavnosti, Drakiády. Mateřská škola se podílí na akcích pro 
děti – Rej čarodějnic, Dětský den apod. Další spolupráce probíhá se základní školou. 
Předškoláci navštěvují 1. třídu, školy pořádají společné akce. Mateřská škola spolupracuje se 
zřizovatelem, kterým je Obec Troubky, s pedagogicko-psychologickou poradnou, školní 
jídelnou, zájmovými organizacemi a spolky, které v obci pracují. Spolupracujeme 
s mateřskými školami z nejbližšího okolí. Každoročně se zúčastňujeme Atletické olympiády tří 
mateřských škol. Pořádání této akce zabezpečujeme jednou za tři roky. 

 
 
 
 
 



 

 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek   6 

 

 
3.6 Personální a pedagogické podmínky 
 
Ve škole pracují čtyři pedagogické pracovnice, z nichž všechny splňují požadovanou 
kvalifikaci. Vedoucí učitelka absolvovala vysokou školu. Každá z učitelek se nadále vzdělává 
v rámci DVPP, je podporován růst jejich profesních kompetencí. Při všech činnostech je vždy 
zajištěna pedagogická péče. Provozní pracovnice jsou v mateřské škole dvě. Ve spolupráci 
s učitelkami dbají na pořádek a čistotu ve třídách, připravují lehátka na odpolední odpočinek, 
udržují v pořádku areál kolem školy i školní zahradu v průběhu celého roku. Logopedická 
konzultace je zajištěna v budově ZŠ a dětem, které potřebují logopedickou péči, doporučena 
návštěva logopedické ordinace.   
 
3.7 Údaje o žácích 
 
Do mateřské školy dochází zpravidla děti ve věku 3 až 6 let. Přednostně jsou přijímány děti 
v posledním roce před nástupem povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní 
docházky. 
 
3.8 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty 
 
Učitelky spolupracují s rodiči dětí. Ve vztazích panuje oboustranná důvěra. Rodičům je 
nabízena možnost zapojení se do dění školy prostřednictvím občanského sdružení a možnost 
kandidovat do Školské rady. Každá třída si volí ze svých řad zástupce. Jejich prostřednictvím 
je zajištěna oboustranná informovanost a objektivita. Plánované akce školy jsou zveřejněny 
na nástěnkách v šatnách všech tříd i na webových stránkách MŠ. Cílem školy i rodičů je 
prospěch rozvoje dítěte a prohlubování vzájemného výchovného působení mateřské školy a 
rodiny. Všechny pracovnice chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost při práci 
s důvěrnými informacemi. Chovají se taktně, podporují rodinnou výchovu. Mateřská škola 
úzce spolupracuje se základní školou. Jedná se o společné kulturní a sportovní aktivity, 
návštěvy předškolních dětí v první třídě, společná vystoupení. Důležitá je spolupráce se 
zřizovatelem – Obcí Troubky. Děti vystupují na kulturních akcích pořádaných obcí – Setkání 
seniorů, Vítání občánků, učitelky se zapojují do akcí typu Vánoční dílny, Velikonoční dílny 
apod. Velmi dobrá je i spolupráce se Sdružením přátel ZŠ a MŠ Troubky na společných 
akcích: Dýňová slavnost, Dětský den, Rej čarodějnic. SPŠ přispívá dětem finančně na školu 
v přírodě,na dopravu na výlet i materiálně formou drobných odměn (např. dárky pro budoucí 
prvňáčky).    
 
Akce pro děti a rodiče: 
 

 Dýňová slavnost 
 Mikuláš  
 Vánoční besídka s dílnami 
 Velikonoční dílny 
 Zahradní slavnost – rozloučení s budoucími prvňáčky 
 Besídky 
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Spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP), speciálně pedagogickým 

centrem (SPC), jinými partnery 

MŠ spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou, sleduje výsledky vyšetření dětí a 
řídí se radami a doporučeními při výchově a vzdělávání. Zvláštní pozornost je 
věnována dětem s odkladem školní docházky. Naší snahou je docílit toho, aby vstup dětí do 
ZŠ byl co nejméně problémový. 

Spolupracujeme se SPC, při vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními se řídíme 
doporučeními a radami, které vyplynuly z vyšetření SPC, podílíme se na tvorbě individuálního 
vzdělávacího plánu.  

MŠ spolupracuje také s místním pediatrem a stomatologem. Děti navštěvují stomatologa 
dvakrát ročně. 

 
3.9 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných 
 
Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání v mateřské škole jsou pro vzdělávání všech 
dětí společné. Při vzdělávání dětí se SVP je třeba jejich naplňování přizpůsobovat tak, aby 
maximálně vyhovělo dětem, jejich potřebám a možnostem. 
 
Podmínky pro vzdělávání dětí se SVP ve vztahu k druhu a stupni postižení: 
Při vzdělávání dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami učitel zahrnuje do svých 
vzdělávacích strategií podpůrná opatření. Podpůrná opatření prvního stupně stanovuje 
mateřská škola. Pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními prvního stupně je ŠVP 
podkladem pro zpracování Plánu pedagogické podpory. Pro děti s přiznanými podpůrnými 
opatřeními od druhého stupně podkladem pro tvorbu IVP. PLPP zpracovává škola 
samostatně, IVP zpracovává škola na základě doporučení ŠPZ. Od druhého stupně podpory 
jsou podpůrná opatření stanovována ŠPZ po projednání se školou a zákonným zástupcem 
dítěte. Pravidla pro použití podpůrných opatření školou a školským zařízením stanovuje 
vyhláška č. 27/2016 Sb. 
 
- Naše mateřská škola může nabídnout v rámci péče a vzdělávání dětí se SVP přijetí dětí s 
lehkými vadami tělesného, zrakového, sluchového postižení, dětí s mentální retardací v 
případě lehkého postižení, dětí s poruchami pozornosti a vnímání (děti s poruchou učení a 
chování), dětí s poruchami řeči, dětí s více vadami a autismem pouze na základě odborného 
vyšetření specializovaného pracoviště a doporučení k docházce do mateřské školy. 
 
- Integrovat do běžných tříd v případě, že přijetí nebude omezovat jak dítě se speciálními 
vzdělávacími potřebami, tak ostatní děti ve třídě (při počtu zapsaných 25 dětí ve třídě). 
 
- Přijetí dítěte se SVP bude vždy řešeno individuálně, nejlépe ve spolupráci se 
specializovaným odborným pracovištěm SPC a v úzké spolupráci s rodiči. Při zvážení všech 
okolností docházky dítěte se SVP do mateřské školy bude v případě přijetí realizována 
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tříměsíční zkušební doba docházky, během níž může jak mateřská škola, tak rodič docházku 
dítěte ukončit. 
 
- V případě přijetí a smysluplné docházky dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami bude 
povinností učitelek vytvořit optimální podmínky k rozvoji osobnosti dítěte se SVP, k jeho 
učení i ke komunikaci s ostatními a pomoci mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti. 
Ředitel školy pověřuje učitelky tvorbou plánu pedagogické podpory a individuálního 
vzdělávacího plánu. Učitelky na třídě po konzultaci se SPC, PPP, s ostatními pedagogickými 
pracovníky, rodiči dítěte a ředitelem školy vytvoří písemný plán pedagogické podpory a 
individuální vzdělávací plán dítěte se SVP. Podpůrné opatření pro děti se speciálními 
vzdělávacími potřebami poskytované v naší mateřské škole je podle doporučení SPC: 
zavedení pozice asistenta pedagoga. 
 
Podmínky pro vzdělávání dětí mimořádně nadaných: 
 
V rámci integrovaných bloků vytváříme při vzdělávání dětí podmínky, které rozvíjejí potenciál 
všech dětí v různých oblastech. S přihlédnutím k individuálním potřebám a možnostem dětí 
jsou předkládány aktivity, které umožňují projevit potenciál každého dítěte v co největší 
míře. Děti aktivní a mimořádně zvídavé se mohou realizovat v aktivitách školy, které škola 
nabízí v rámci svého programu. Dětem projevujícím známky nadání věnujeme zvýšenou 
pozornost zaměřenou na rozvoj a uplatnění jejich nadání. V případě, že se bude jednat o 
výrazné projevy nadání, zpracujeme plán pedagogické podpory. Pokud se u dítěte projeví 
mimořádné nadání v jedné nebo více oblastech, doporučíme rodičům vyšetření dítěte ve 
školském poradenském zařízení. Pokud toto identifikuje mimořádné nadání a doporučí 
vypracování IVP, postupujeme při jeho zpracování, realizaci a vyhodnocení podle doporučení 
školského poradenského zařízení a v úzké spolupráci s rodiči dítěte.  
 
Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let 
Pro děti dvouleté zajišťujeme v co možná největší míře stálý pravidelný denní režim, 
dostatek emoční podpory, pocit bezpečí, přiměřeně podnětné prostředí a činnosti, více 
individuální péče, srozumitelná pravidla.  
Mateřská škola je vybavena dostatečným množstvím podnětných a bezpečných hraček a 
pomůcek vhodných pro dvouleté děti.  

Ve třídě s věkově homogenním uspořádáním pro dvouleté děti je použito více zavřených, 
dostatečně zabezpečených skříněk k ukládání hraček a pomůcek než ve třídě s věkově 
heterogenním uspořádáním. Tím je zajištěna bezpečnost dětí a předkládání přiměřeného 
množství podnětů pro tyto děti.  

Ve věkově heterogenní třídě jsou pro zajištění bezpečnosti jiným způsobem znepřístupněny 
bezpečnost ohrožující předměty. Ve třídě jsou nastavena dětem srozumitelná pravidla pro 
používání a ukládání hraček a pomůcek.  

Prostředí je upraveno tak, aby poskytovalo dostatečný prostor pro volný pohyb a hru dětí, 
umožňovalo variabilitu v uspořádání prostoru a zabezpečovalo možnost naplnění potřeby 
průběžného odpočinku.  

Mateřská škola je vybavena dostatečným zázemím pro zajištění hygieny dítěte.  
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Šatna je vybavena dostatečně velkým úložným prostorem na náhradní oblečení a hygienické 
potřeby.  

Je zajištěn vyhovující režim dne, který respektuje potřeby dětí (zejména pravidelnost, 
dostatek času na realizaci činností, úprava času stravování, dostatečný odpočinek).  
Mateřská škola vytváří podmínky pro adaptaci dítěte v souladu s jeho individuálními 
potřebami.   

Vzdělávací činnosti jsou realizovány v menších skupinách či individuálně, podle potřeb a 
volby dětí.  

Učitelky uplatňují k dítěti laskavě důsledný přístup, dítě pozitivně přijímají.  

V mateřské škole jsou aktivně podněcovány pozitivní vztahy, které vedou k oboustranné 
důvěře a spolupráci s rodinou.  
 
 
4. Organizace vzdělávání 
 
Předškolní vzdělávání v mateřské škole je organizováno pro děti ve věku zpravidla od tří 
(minimálně od dvou) do šesti let (respektive do 7 let pro děti s odkladem školní docházky). 
Probíhá ve třech věkově homogenních třídách. Podle věku dětí je zaměřen i obsah vzdělávací 
práce a vnitřní režim školy. Provoz mateřské školy je zabezpečen od 6.15 hodin do 16.15 
hodin.  
Vnitřní režim 

Ráno děti se scházejí do 8.00 hod.  

Volné hry 6.15 – 8.30 hod. 

Pohybová chvilka, ranní kruh, svačina 8.30 – 9.20 hod. (svačina v 8.45hod.) 

Řízené činnosti 9.20 – 9.45 hod. 

Převlékání, vycházka, pobyt na zahradě 9.45 – 11.45 hod. 

Oběd 11.45 hod. (ve třídě nejmladších dětí 11.15 hod.) 

Hygiena, odpolední odpočinek od 12.15 hod. 

Vstávání, oblékání 14.15 hod. 

Svačina 14.15 hod. 

Odpolední volné hry, rozcházení dětí domů do 16.15 hod. 

 
Vnitřní režim školy je flexibilní, pevný časový režim je dodržen u podávání stravy a u 
odpoledního odpočinku. Od října do května v čtrnáctidenních intervalech navštěvujeme 
sportovní halu. Předškolní děti navštěvují saunu a absolvují předplavecký výcvik 
v přerovském bazénu. Třída předškolních dětí jezdí jednou za rok na školu v přírodě. 
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5. Charakteristika vzdělávacího programu 

 
Školní vzdělávací program vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní 
vzdělávání. Cílem školy je rozvinout dítě po stránce fyzické, psychické i sociální, aby zvládalo 
nároky, které na ně budou v životě kladeny. Snažíme se dětem poskytovat přátelské, 
bezpečné a podnětné prostředí, ve kterém mohou maximálně rozvinout všechny stránky své 
osobnosti. Akceptuje přirozená vývojová specifika dětí předškolního věku. Umožňuje rozvoj a 
vzdělávání každého dítěte dle jeho individuálních možností. Zaměřuje se na vytváření 
základů klíčových kompetencí dosažitelných v etapě předškolního vzdělávání. Je přizpůsoben 
konkrétním místním a regionálním podmínkám. 
 

 
 
6. Vzdělávací obsah 
  
Obsah předškolního vzdělávání představuje hlavní prostředek vzdělávání dítěte v MŠ. Je 
stanoven tak, aby sloužil k dosahování cílů. 

 
6.1 Rámcové cíle  
 
Záměrem předškolního vzdělávání je rozvoj dítěte po stránce fyzické, psychické a sociální 
tak, aby na konci předškolního období bylo schopno zvládat nároky života, které na ně budou 
kladeny. Vzdělávání vede k získávání klíčových kompetencí – výstupů, jejichž naplnění je 
cílem vzdělávacího procesu. Kompetence představují soubory vědomostí, dovedností, 
schopností, postojů a hodnot důležitých pro uplatnění jedince.  
Důraz je kladen na: 

1. rozvoj dítěte, jeho učení a poznávání 
2. osvojování hodnot, které uznává naše společnost 
3. získávání osobní samostatnosti 

 
6.2 Oblasti vzdělávání  

       
Vzdělávací obsah je uspořádán do pěti vzdělávacích oblastí: biologické, psychologické, 
interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální. Tyto oblasti jsou nazvány: 
 

 Dítě a jeho tělo - oblast biologická 
Záměrem je stimulovat a podporovat růst a vývoj dítěte, zlepšovat jeho fyzickou zdatnost, 
pohybovou kulturu, rozvíjet pohybové a manipulační dovednosti, učit je sebeobslužným 
dovednostem a vést ke zdravému životnímu stylu. 
 

 Dítě a jeho psychika – oblast psychologická 
Záměrem je podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost dítěte, rozvíjet 
jeho intelekt, řeč a jazyk, poznávací procesy, city, vůli i kreativitu. 
 

 Dítě a ten druhý – oblast interpersonální 
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Záměrem je podporovat utváření vztahu k jinému dítěti či dospělému, posilovat a 
obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat přínos těchto vztahů.  
   

 Dítě a společnost – oblast sociálně kulturní 
Záměrem je uvést dítě do společnosti ostatních lidí, do světa kultury a umění. Pomoci 
dětem osvojit si potřebné dovednosti, návyky a postoje, přijmout základní všeobecně 
uznávané morální a estetické hodnoty a podílet se na nich.  
 
 

 Dítě a svět – oblast environmentální 
Záměrem je založit u dítěte povědomí o okolním světě, o vlivu člověka na životní prostředí 
v nejbližším okolí i globálním měřítku a vytvořit základy pro odpovědný postoj dítěte k němu. 
 
6.3 Klíčové kompetence 
 
Klíčové kompetence jsou soubory předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností, 
postojů a hodnot, které dítě získává po celou dobu vzdělávání v mateřské škole a následně 
pak na dalších stupních škol. Pro etapu vzdělávání v MŠ jsou za klíčové považovány: 
 
1. Kompetence k učení: dítě ukončující předškolní vzdělávání pozoruje, zkoumá, objevuje, 
všímá si souvislostí, využívá jednoduchých pojmů, znaků a symbolů. Zkušenosti uplatňuje 
v praktických situacích a učení. Má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody a 
techniky. Klade otázky a hledá odpovědi, odhaduje své síly, učí se hodnotit sebe i druhé. 
 
2. Kompetence k řešení problémů: dítě ukončující předškolní vzdělávání si všímá dění 
v okolí, řeší problémy, na základě zkušenosti, hledá různé varianty, využívá dosavadní 
zkušenosti, fantazii, využívá logické a matematické postupy. 
 
3. Komunikativní kompetence: dítě ukončující předškolní vzdělávání ovládá řeč, hovoří ve 
větách, samostatně vyjadřuje myšlenky, rozumí slyšenému, slovně reaguje. Dovede vyjádřit a 
sdělit prožitky různými prostředky (výtvarnými, hudebními, řečovými.) Ovládá dovednosti 
předcházející čtení a psaní. Průběžně si rozšiřuje slovní zásobu. 
 
4. Sociální a personální kompetence: dítě ukončující předškolní vzdělávání samostatně 
rozhoduje o svých činnostech a nese za to důsledky. Projevuje ohleduplnost, rozpozná 
nevhodné chování. Ve skupině se dokáže prosadit i podřídit, spolupracuje. Umí odmítnout 
nevhodné chování při setkání s cizími lidmi. 
 
5. Činnostní a občanské kompetence: dítě ukončující předškolní vzdělávání se učí plánovat 
své činnosti, rozpozná své silné stránky. Zajímá se o druhé i o dění kolem. Má představu o 
tom, co je v souladu s lidskými hodnotami, chápe pravidla společného soužití. Dbá na zdraví 
a bezpečnost své i druhých. 
 
 
6.4 Čtyřlístek – tematické oblasti (integrované bloky) 
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Školní vzdělávací program je rozdělen do čtyř oblastí, které zahrnují průběh celého roku –, 
Podzim, Zima Jaro, Léto. Každá oblast je dále rozdělena do témat, která jsou konkrétní a 
jejich vzdělávací obsah a cíl se plní v určitém časovém intervalu – většinou jeden až dva 
týdny. Tato témata jsou podrobněji rozpracována v Třídním vzdělávacím programu. 
 

 
 

 7. Autoevaluace mateřské školy  
 
Zaměřuje se na hodnocení výsledků vzdělávání. Hodnocení slouží k hledání optimálních cest 
vzdělávání jednotlivých dětí.  
 
Na úrovni školního programu se hodnotí: 
- podmínky školy: materiální, technické, zlepšování podmínek (1 x ročně) 
- cíle a záměry ŠVP (1 x ročně)  
- práce pedagogického sboru: pedagogický styl, klima ve škole (1 x ročně + dle potřeby)  

 
Zodpovídají všechny učitelky. 
 
 
Na úrovni tříd pedagog provádí: 
- Hodnocení integrovaných bloků, témat: pedagog hodnotí celkový průběh bloku a 

vzdělávací přínos pro celou třídu. Hodnocení a závěry vždy po ukončení tématu.  
- Hodnocení třídy dětí: zvládnutí učiva celou třídou. Hodnocení 1 x ročně. 
- Hodnocení jednotlivých dětí: přehled o rozvoji dítěte – Záznam o dítěti. Hodnocení dítěte 

se soustředí na individuální pokroky každého dítěte, nikoli na srovnávání dětí. Probíhá 
průběžně, záznamy 2 x ročně. 

- Sebereflexi – hodnocení sebe sama. Hodnocení po ukončení tématu. 
- Vývoj dítěte – portfolia.  

 
Zodpovídají třídní učitelky. 
 
Na úrovni pedagogické 
- Hospitace u všech učitelek.  
 
Zodpovídá vedoucí učitelka. 
        
Techniky hodnocení: rozhovory, diskuse, porady, pozorování, hospitace ve třídách, dotazníky 
pro rodiče. Zdrojem informací jsou dětské výtvarné práce i pracovní listy, portfolia. 
 
 
Seznam dokumentů: 

1. Záznam o dítěti – hodnocení dítěte. 
2. Hodnotící list – pro hodnocení jednotlivých témat. 
3. Hodnotící list pro učitelku – správné metody, organizace, cíl, splnění cíle. 
4. Zápis hospitace. 


