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1. Identifikační údaje 
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2. Obecná charakteristika přípravné třídy 

 

 Přípravná třída je zřízena podle §47 Školského zákona v platném znění pro děti 

předškolního věku a žáky s odkladem školní docházky. Třída je určena pro děti v 

posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že 

zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. O zařazení žáka do přípravné třídy 

rozhoduje ředitel školy na základě žádosti rodičů a doporučení pedagogicko-

psychologické poradny (v souladu s platnou legislativou). Docházka do přípravné třídy je 

bezplatná. 

 Ve třídě je vytvářeno příjemné a podnětné prostředí pro rozvíjení všech 

individuálních potřeb dětí. Je podporována dětská zvídavost a podněcován zájem o nové 

poznatky. Hlavním cílem je připravit děti k bezproblémovému nástupu do 1. ročníku a 

rozšíření jejich potenciálu k úspěšnému zvládání školních povinností v budoucím 

vzdělávání.  

 

3. Podmínky vzdělávání 

 

3.1. Věcné podmínky 
 

 Třída se nachází v přízemí budovy Základní školy Sokolnice. Je vybavena 

skříněmi a policemi pro uložení didaktických pomůcek, hraček, výtvarných potřeb a knih, 

z nichž podstatná část je umístěna tak, aby si je děti mohly samostatně brát a orientovaly 

se v jejich uložení. Dále je vybavena lavicemi, tabulí a nástěnkami. Pro herní a pohybové 

aktivity je využíván zadní prostor třídy s vybavením školní družiny. Pro odpočinek je ve 

třídě umístěn koberec s polštáři. V blízkosti třídy se nachází sociální zařízení. 

 Šatna s uzamykatelnými skříňkami leží v přízemní části budovy. V tomto prostoru 

se děti samostatně převlékají. Třída využívá také další prostory školy, jako například 

aulu, dvůr, školní zahradu, tělocvičnu a sportoviště. Pro pohybové aktivity rovněž 

využíváme nedaleká dětská hřiště s herními prvky. Děti si mohou v odpoledních 

hodinách vybírat volnočasové aktivity z nabídky školy. 
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3.2. Životospráva 

 

 V rámci stravování děti dochází na obědy do školní jídelny, která se nachází 

v nedaleké budově mateřské školy. Dopolední a případné odpolední svačiny mají děti 

zajištěny z domova. Pitný režim je zajišťován v průběhu celého dne doplňováním nápoje 

do vlastní lahve. Denní řád je natolik flexibilní, aby umožnil přizpůsobit organizaci 

činností aktuálním potřebám a situaci. 

 

3.3. Psychosociální podmínky 
 

 V přípravné třídě se snažíme vytvořit takové prostředí, v němž se děti i dospělí 

cítí bezpečně. Vztahy mezi dětmi a dospělými stojí na vzájemné důvěře, toleranci, 

ohleduplnosti a zdvořilosti. Děti se učí vzájemné spolupráci a pomoci, empatii a 

odpovědnosti. Důležitým aspektem pro motivaci a správný rozvoj dětí je hodnocení. Ve 

třídě pracujeme s pozitivní motivací a odměnami za splněné úkoly. Tento způsob 

hodnocení podněcuje děti k aktivitě, zodpovědnosti a samostatnému rozhodování. 

 Všem dětem nabízíme možnost postupně se adaptovat na nové prostředí i 

situace. Učitel i asistent pedagoga (pokud je ve třídě přítomen) respektují potřeby dětí, 

reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování. Řízené činnosti jsou prokládány 

relaxačními chvilkami, odpočinkem a hrou. 

 Všechny děti mají rovnocenné postavení. Dětem se dostává jasných a 

srozumitelných pokynů, pro všechny platí stejná, společně dohodnutá, pravidla. Děti 

jsou vedeny k přímé komunikaci s pedagogem, jeho přístup k dětem je podporující a 

vstřícný.  

 

3.4. Časová a programová organizace 
 

Provoz přípravné třídy je od 8.00 do 11.40 hodin. Děti mohou docházet do ranní 

družiny, která je otevřena od 6.45 hodin. Školní družina poté navazuje na konec výuky 

a je v provozu do 16.30 hodin. 

 

Čas (hodin) Obsah 

 7.40 - 8.00 příchod do školy, příprava věcí 

 8.00 - 8.45 1. integrovaný blok- skupinová či individuální práce s dětmi  
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 8.45 - 8.55 relaxační přestávka 

 8.55 - 9.40 individuální práce s dětmi, hry, aktivity podle programu 

 9.40 - 10.00 hygiena, svačina 

10.00 - 10.45 2. integrovaný blok- skupinová či individuální práce s dětmi, 
četba 

10.45 - 10.55 přestávka, převlékání a příprava na pobyt venku a pohybové 
aktivity 

10.55 - 11.40 3. integrovaný blok- pobyt venku (v případě příznivého počasí),  
cvičení, pohybové hry 

11.40 sebeobsluha, hygiena, oběd, odchod domů nebo do školní 
družiny 

 

Časový rozvrh dne je pouze orientační a pružný. Jednotlivé činnosti mohou být 

pozměněny vzhledem k pracovnímu tempu a zájmu dětí. Přestávky jsou zařazeny dle 

potřeb dětí a charakteru činností. 

Mimo tento běžný program navštěvuje přípravná třída i další vzdělávací akce 

organizované školou, a to zejména kulturní a společenské akce (divadla, vystoupení), 

sportovní akce, výlety do přírody a další vzdělávací akce. Na úhradě akcí se spolupodílí 

rodiče. 

Poměr spontánních a řízených činností je během dne vyvážený, včetně aktivit, 

které škola organizuje nad rámce běžného programu. Naší snahou je nenásilná příprava 

dítěte na přechod do prvního ročníku základní školy a na změny s tím spojené. 

 

3.5. Řízení přípravné třídy 
 

Přípravná třída je součástí Základní školy. Její řízení, metodický dohled i 

kontrolní a hospitační činnost je plně v kompetenci ředitele školy. Pro děti i rodiče platí 

pravidla a povinnosti vyplývající ze školního řádu. 

 

3.6. Personální zajištění 
 

 Výuku v přípravné třídě zajišťuje kvalifikovaný pedagog pro předškolní vzdělávání, 

případně se vzděláním pro výuku na 1. stupni ZŠ. Spolupracuje s vychovatelkou školní 

družiny, učiteli 1. tříd, výchovnou poradkyní a především se školním speciálním 

pedagogem. Učitelka přípravné třídy úzce spolupracuje s rodiči a v případě potřeby s 

pracovníky pedagogicko-psychologické poradny. 
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3.7. Spoluúčast rodičů 
 

Rodiče jsou průběžně informováni o dění a aktivitách ve třídě, a to především 

prostřednictvím školního informačního systému a na webových stránkách základní 

školy. K prezentaci práce žáků přípravné třídy slouží nástěnka ve vestibulu školy. 

Rodiče se mohou zúčastnit individuálních konzultací, na nichž jsou informováni o 

pokrocích a úspěších dítěte. V rámci konzultací si mohou prohlédnout práce dítěte. 

Ve vztazích mezi školou a rodiči navozujeme oboustrannou důvěru a otevřenost.  

 

3.8. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 
 

Dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami se rozumí dítě, které k rozvoji 

klíčových kompetencí potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Při vzdělávání dětí 

se speciálními vzdělávacími potřebami je třeba přizpůsobovat vzdělávací nabídku tak, 

aby maximálně vyhovovala jednotlivým dětem, jejich potřebám a možnostem.  

Jelikož je přípravná třída zřízena zejména pro děti s odkladem školní docházky, 

tak při plánování vzdělávání vycházíme z doporučení, s kterým přichází dítě z PPP. 

Úzce tedy spolupracujeme se školskými poradenskými zařízeními, zvláště pak s těmi, 

na jejichž návrh bylo dítě ke vzdělávání v přípravné třídě přijato. 

V případě potřeby (zařazení dětí cizinců) je vzdělávací nabídka připravována 

s ohledem na nedostatečnou znalost českého jazyka se zaměřením na jazykovou 

přípravu těchto dětí. 

 

 

3.9. Vzdělávání dětí nadaných 
 

 Zjišťování mimořádného nadání u dítěte provádí školské poradenské zařízení a 

dále navrhuje opatření pro jeho vzdělávání. Rozvoj a podpora mimořádných schopností 

je zajišťována a organizována tak, aby nebyla jednostranná a neomezila pestrost a šíři 

obvyklé vzdělávací nabídky. 

 Jelikož děti předškolního věku procházejí různým obdobím nerovnoměrného a 

skokového vývoje, není vždy jednoduché rozlišit, zda jde o nadání dítěte, či o 

akcelerovaný vývoj v určité oblasti. Dítě, které vykazuje známky nadání, je však dále 

podporováno. 
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4. Organizace vzdělávání 

 

 Organizace vzdělávání v přípravné třídě je stanovena §47 Školského zákona 

v platném znění. Do přípravné třídy jsou děti přijímány na základě doporučení školského 

poradenského zařízení. Časový rozsah vzdělávání je určen počtem vyučovacích hodin 

stanovených pro první ročník ZŠ. Vzdělávání dětí v přípravné třídě je založeno na 

individualizované vzdělávací práci. Vzdělávací program trvá jeden školní rok.  

 

5. Charakteristika vzdělávacího programu 

 

Obsah vzdělávání vychází z RVP PV a je součástí ŠVP školy. Vzdělávání dětí 

je přizpůsobeno jejich fyziologickým, sociálním a emocionálním potřebám. Průběh 

vzdělávání a obsah učiva jsou rovněž řízeny dle závěrů a doporučení školských 

poradenských zařízení. Cílem přípravné třídy je systematicky děti připravovat k 

bezproblémovému zařazení do vzdělávacího procesu, adaptovat se na školní 

prostředí a předcházet tak případným neúspěšným začátkům v 1. ročníku základní 

školy. 

 

5.1. Záměr výchovně-vzdělávacího programu v přípravné třídě:  
 

 připravit děti k bezproblémovému nástupu do 1. třídy a předcházet neúspěšným 

začátkům ve vzdělávacím procesu  

 cílevědomě a systematicky rozvíjet fyzické, psychické i sociální schopnosti a 

dovednosti dítěte  

 přistupovat individuálně ke každému dítěti a přizpůsobit metody a formy práce k 

vyrovnání nedostatků, které byly případnou příčinou odkladu školní docházky 

 vést děti k samostatnosti, sebeovládání a k prodlužování záměrné pozornosti 

 vytvářet kladné sociální postoje (prosociální chování), schopnost spolupráce, 

ohleduplnost a sounáležitost s kolektivem 

 

5.2. Formy a metody práce 
 

 vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu 
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dne vyskytnou, a to vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit 

 v didakticky cílené činnosti je plněn konkrétní vzdělávací cíl formou záměrného i 

spontánního učení, toto učení bude založeno na aktivní účasti dítěte, smyslovém 

vnímání, prožitkovém a interaktivním učení jak ve skupinách, tak individuálně i 

frontálně 

 preferovány budou hravé a tvořivé činnosti 

 dětem se specifickými potřebami bude věnována maximální péče na základě 

závěrů z vyšetření PPP 

 nadstandardní aktivity: výlety, návštěvy divadel, muzeí, společné akce s rodiči 

 

5.3. Klíčové kompetence 
 

Pro etapu předškolní přípravy jsou za klíčové považovány tyto kompetence: 

 

1. Kompetence k učení 

 vytváříme u žáků kladný vztah k učení 

 klademe důraz k pochopení smyslu a cílů vzdělávání 

 

2. Kompetence k řešení problémů 

 vedeme k vnímání a rozpoznání problémových situací  

 učíme řešit problémové úlohy vhodnými postupy  

 podporujeme k samostatnosti a vlastnímu úsudku 

 

3. Kompetence komunikativní 

 vedeme k vnímání a naslouchání druhým 

 učíme formulovat myšlenky a názory 

 rozvíjíme schopnost vyjadřovat se správně a kultivovaně  

 podporujeme žáky v odvaze při sebeprezentaci 

 

4. Kompetence sociální a personální 

 spoluvytváříme třídní pravidla a dbáme na jejich dodržování  

 utváříme příjemné prostředí práce v týmu, ve skupině 

 pomáháme si, učíme žáky zeptat se a poprosit o pomoc 
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 podporujeme sebedůvěru a sebeúctu  

 

5. Kompetence činnostní a občanské 

 vytváříme různá pracovní prostředí a vedeme k přirozené adaptaci  

 vedeme žáky ke správnému používání a údržbě pracovního náčiní  

 dbáme na bezpečnostní opatření při manipulaci s pracovním náčiním 

 žák chápe základní principy společenských norem 

 žák respektuje názory, postoje, pocity a vnitřní hodnoty jiných  

 seznamujeme žáky s tradicemi, kulturou a historií 

 

6. Vzdělávací obsah 

 

 Vzdělávací obsah je zpracován natolik volně, aby umožnil tvorbu individuálních 

vzdělávacích plánů a diferenciaci vzdělávací nabídky pro jednotlivé děti. Je uspořádán 

do tematických celků, které integrují jednotlivé vzdělávací oblasti, ve kterých vzdělávání 

probíhá. Témata školního vzdělávacího programu jsou doplňována tématy, která si 

vybíráme společně s dětmi. 

 Vzdělávací nabídka odpovídá úrovni předškolního dítěte a respektuje individuální 

potřeby a možnosti dětí. Pedagog počítá s aktivní spoluúčastí na činnostech a vede děti 

k samostatnému rozhodování. Přiměřeně věku, avšak důsledně, trvá na plnění 

povinností, dodržování stanovených pravidel a nesení odpovědnosti za své chování. 

Učitel, i všichni ostatní podílející se na vzdělávání, cíleně podporují a budují dobré 

vztahy mezi dětmi ve třídě. 

 Výchovně vzdělávací plán je rozpracován do pěti integrovaných bloků 

provázaných ročními obdobími v rozsahu jednoho školního roku. Učitel si na jejich 

základě vypracovává týdenní plány. Vzdělávací nabídka těchto bloků vychází z pěti 

základních vzdělávacích oblastí RVP PV:  

 

1. BIOLOGICKÁ- Dítě a jeho tělo 

2. PSYCHOLOGICKÁ- Dítě a jeho psychika 

3. INTERPERSONÁLNÍ- Dítě a ten druhý 

4. SOCIÁLNĚ-KULTURNÍ- Dítě a společnost 

5. ENVIRONMENTÁLNÍ- Dítě a svět 



11 
 

 

6.1. Škola nás vítá- září 

 

 Integrovaný blok zaměřený na vytváření příznivých podmínek pro přijetí dětí do 

kolektivu, vytváření příznivého sociálního klimatu ve třídě a vzájemné poznávání. 

Neoddělitelnou součástí bloku je individuální práce s dětmi a překonávání eventuálních 

adaptačních potíží. Děti se postupně učí respektovat daná pravidla soužití ve třídě.  

 

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA 

 Běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování 

 Aktivity, podporující přirozenou adaptaci dítěte v prostředí ZŠ 

 Spoluvytváření přiměřeného množství jasných a smysluplných pravidel 

soužití ve třídě 

 Činnosti zajišťující spokojenost a radost, veselí a pohodu 

 Společné diskuse, rozhovory- individuální a skupinová konverzace 

 Jednoduché pracovní a sebe obslužné činnosti v oblasti stolování, osobní 

hygieny, oblékání, úklidu, úpravy prostředí 

 Spontánní hra, volné experimenty s materiálem a předměty 

 Společenské hry, hry s pravidly společné aktivita nejrůznějšího zaměření 

 Sociální a interaktivní hry, hraní rolí 

 Příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání 

 Poslech čtených nebo vyprávěných pohádek a příběhů 

 Plnění úkolů s viditelným cílem a výsledkem, v nichž může být dítě úspěšné 

 Činnosti umožňující samostatné vystupování, vyjadřování, obhajování 

vlastních názorů 

 Běžné verbální i neverbální aktivity dítěte s druhým dítětem i dospělým 

 Vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti 

 Komentování zážitků, aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv 

 Dramatické činnosti, hudební a hudebně – pohybové hry, výtvarné hry 

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 

 Odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých 

 Být aktivní i bez podpory rodičů 
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 Začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich 

rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti 

 Pochopit, že každý má ve společenství svou roli, podle které je třeba se 

chovat (v rodině, třídě, herní skupině) 

 Adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z 

prostředí školy i jeho běžných proměn- podílet se na pravidlech jednání a 

chování ve skupině, řídit se jimi, podřídit se rozhodnutí skupiny, přizpůsobit 

se společnému programu 

 spolupracovat, přijímat autoritu a spoluvytvářet prostředí pohody ve třídě 

 v jednoduchých situacích samostatně, jinak s pomocí 

 Zvládání sebeobsluhy- oblékání, vysvlékání, stolování 

 Ve známých a opakujících se situacích ovládat svoje city a přizpůsobovat 

jim svoje chování 

 Navazovat kontakty s dospělým, kterému je dítě svěřeno do péče 

 Překonat stud, komunikovat s dospělým vhodným způsobem, respektovat 

ho 

 Přirozeně a bez zábran komunikovat s jiným dítětem, navazovat a udržovat 

dětská přátelství 

 Porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad 

 Ovládat svoje city a přizpůsobovat jim svoje chování 

 Snažit se ovládat své afektivní chování- odložit splnění svých osobních 

přání, zklidnit se, ztlumit vztek, zlost, agresivitu 

 Prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí- soucit, radost, náklonost 

 Uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku 

s dospělými i dětmi – zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, 

poděkovat, vzít si slovo, až když druhý domluví, požádat o pomoc, 

vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn a podobně 

 Pojmenovat většinu toho, co dítě obklopuje 

 Vést rozhovor s učitelkou i vrstevníky 

 Vyjadřovat své myšlenky, nápady, pocity, přání, potřeby 

 Orientovat se v prostředí ZŠ- šatna, třída, WC, chodba 
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 Zvládat běžné činnosti a požadavky na dítě kladené i jednoduché praktické 

situace, které se doma i v ZŠ opakují 

 Chovat se přiměřeně bezpečně v ZŠ, doma i venku- na ulici, na hřišti 

 Zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s náčiním, 

materiálem 

 

 

6.2. Přichází podzim- říjen, listopad 
 

 Integrovaný blok zaměřený na citlivé pozorování změn v přírodě a blízkém okolí, 

chápaní časových pojmů a souvislostí. Zároveň také zaměřený na udržování fyzického i 

psychického zdraví, vzájemnou podporu a spolupráci. 

 

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA 

 Lokomoční pohybové činnosti- chůze, běh, skoky, lezení 

 Pohybové činnosti při pobytu venku- chůze, turistika, míčové a jiné hry 

 Pohybové a zdravotně zaměřené činnosti 

 Zdravotně zaměřené činnosti- vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, 

dechová a relaxační cvičení, různorodé pohybové aktivity uvnitř i venku 

 Pohybové hry, cvičení s říkadly 

 Manipulace s cvičebním náčiním, drobným materiálem, s výtvarným 

materiálem, lepidlem, nůžkami, drobnými hračkami 

 Smyslové a psychomotorické hry 

 Grafické a konstruktivní činnosti 

 Jednoduché pracovní a sebe obslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, 

stolování, oblékání, úklid, úprava prostředí 

 Nelokomoční pohybové činnosti – změny poloh a pohybů těla na místě 

 Přirozené pozorování blízkého vnitřního i vnějšího prostředí a života v něm, 

okolní přírody, kulturních i technických objektů, vycházky do okolí 

 Přímé pozorování přírodních, kulturních i technických objektů a jevů v okolí 

 Záměrné pozorování běžných objektů a předmětů – určování vlastností- 

velikost, barva, tvar, materiál, dotek, chuť, vůně, zvuky 

 Rozhovory o výsledku pozorování 
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 Smyslové hry, činnosti a aktivity zaměřené na rozvoj sluchového a 

zrakového vnímání, vnímání prostoru a času 

 Hry na podporu koncentrace pozornosti a rozvoj paměti 

 Řešení myšlenkových i praktických problémů, hledání různých možností a 

variant 

 Kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách 

 Aktivity zaměřené k získávání praktické orientace v okolí mateřské školy 

 Poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupným způsobem 

vysvětlit, jak se chránit- dopravní situace, manipulace s některými předměty 

a přístroji, kontakt se zvířaty, léky, jedovaté rostliny apod. 

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 

 Zachovávat správné držení těla 

 Zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné 

způsoby pohybu v různém prostředí, chůzi, běh, lezení, házení a chytání 

míče apod. 

 Koordinovat lokomoci a další pohyby těla 

 Vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle 

pokynu 

 Zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně – hygienické a 

zdravotně preventivní návyky- osobní hygiena, přijímání potravy a tekutin, 

stolování 

 Rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí, chovat se tak, aby v situacích 

pro dítě běžných a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu 

svou ani druhých 

 Postarat se o sebe a své osobní věci, oblékat se, svlékat, obouvat apod. 

 Zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony – postarat se o hračky, 

pomůcky, uklidit po sobě, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové 

práce, práce na zahradě apod. 

 Záměrně pozorovat, všímat si nového, změněného, chybějícího 

 Využívat všech smyslů 

 Postupně se naučit soustředit na činnost a udržet pozornost 
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 Vyjadřovat samostatně a smysluplně své pocity, úsudky a mínění ve 

vhodně zformulovaných větách 

 Domluvit se slovy i gesty, improvizovat 

 Formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat 

 Rozlišovat některé obrazné symboly  

 Vědomě užívat sluchu, zraku i jiných smyslů, všímat si nového, změněného 

 Zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité- odhalovat 

podstatné znaky předmětů, nacházet společné znaky, podobu a rozdíl, 

vzájemné souvislosti mezi předměty a jevy 

 Uvědomovat si svá práva ke vztahu k druhému, přiznávat stejná práva 

druhým a respektovat je 

 Chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na 

druhé 

 Odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná 

 Vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném 

řešení 

 Osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, 

pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné 

pro další učení a životní praxi 

 Mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i 

technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a 

dostupných praktických ukázek v okolí dítěte 

 

6.3. V zimě škola nespí- prosinec, leden, únor 
 

 Využíváme časové zařazení bloku do období zimy a Vánoc a vedeme děti 

k získávání poznatků o zvycích, tradicích, o své rodině i zimní přírodě.  

 

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA 

 Přípravy a realizace společných zábav a slavností, oslavy výročí, slavnosti 

v rámci zvyků a tradic, sportovní akce, kulturní programy apod. 

 Tvůrčí činnosti slovesné, dramatické, výtvarné, hudební, hudebně 

pohybové, 
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 Dramatické a podněcující tvořivost a nápaditost dítěte, estetické vnímání i 

vyjadřování, tříbení vkusu 

 Receptivní slovesné, literární, výtvarné či dramatické činnosti- poslech 

pohádek, příběhů, veršů, hudebních skladeb a písní, sledování 

dramatizací, divadelních scének 

 Různorodé pohybové a tělovýchovné aktivity, pohybové hry, hudebně 

pohybové činnosti 

 Smyslové a psychomotorické hry 

 Přednes, recitace, dramatizace, zpěv 

 Sluchové a rytmické hry 

 Prohlížení a „čtení“ knížek a časopisů 

 Hygiena, úklid, úprava prostředí 

 Příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a 

vytváření zdravých životních návyků 

 Činnosti zaměřené k vytváření a chápání pojmů a osvojování poznatků – 

vysvětlování, objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou, s 

obrazovým materiálem, médii 

 Hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii 

(kognitivní, imaginativní, výtvarné, konstruktivní, hudební, taneční či 

dramatické aktivity) 

 Cvičení organizačních dovedností 

 Estetické a tvůrčí aktivity- slovesné, výtvarné, dramatické, literární, 

hudební, pohybové a další 

 Cvičení v projevování citů, zvláště kladných, v sebekontrole a v 

sebeovládání (zvláště emocí záporných, např. hněvu, zlosti, úzkosti apod. 

 Sledování pohádek a příběhů, obohacujících citový život dítěte 

 Hry na téma rodiny, přátelství apod. 

 Výlety do okolí- do přírody, návštěvy dětských kulturních akcí apod. 

 Hry, přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a 

respektovat druhého 

 Činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a 

chování, spolupodílení se na jejich tvorbě 
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 Hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit 

se s ním, půjčit hračku, střídat se, pomoci si, ke schopnosti vyřešit 

vzájemný spor apod. 

 Hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí (dítě, 

dospělý, rodič, učitelka, žák, role dané pohlavím, profesní role, herní role) a 

osvojování si rolí, do nichž se dítě přirozeně dostává 

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 

 Vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle 

pokynu 

 Sladit pohyb s rytmem a hudbou 

 Sladit pohyb se zpěvem, ovládat dechové svalstvo 

 Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů- sluchově rozlišovat zvuky a tóny, 

zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky 

 Učit se nová slova a aktivně je používat- ptát se na slova, kterým nerozumí 

 Naučit se zpaměti krátké texty- reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, 

zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu 

 Záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost 

 Postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí 

 Vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech 

(konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) 

 Vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se 

zájmem literární, dramatické či hudební představení a hodnotit svoje zážitky- 

říci, co je zajímavé, co zaujalo 

 Zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí 

různých výtvarných dovedností a technik (kreslit, používat barvy, 

modelovat, konstruovat, tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých jiných 

materiálů) 

 Přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit 

se hodnotit svoje osobní pokroky 

 Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného 

 Být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě, k věcem 
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 Uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky- lásku, soucítění, 

radost, spokojenost, strach, smutek, odmítání 

 Rozlišovat citové projevy v důvěrném (rodinném) a cizím prostředí 

 Vyjádřit souhlas i nesouhlas, odmítnout podílet se na nedovolených či 

zakázaných činnostech apod. 

 Vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost nebo její dokončení 

 Respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné a 

zdůvodněné povinnosti 

 Uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého- 

obhajovat svůj postoj nebo názor, respektovat jiný postoj či názor), přijímat 

a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou 

 Spolupracovat s ostatními 

 Dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování 

doma, v mateřské škole, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla 

 

6.4. Přichází jaro- březen, duben 
 

 Integrovaný blok zaměřený na ochranu přírody, soužití s přírodou a související 

změny s postupujícím časem. Jednoduchým způsobem seznamujeme děti také 

s ekologií a péčí o své zdraví. 

 

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA 

 Přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování 

rozmanitostí a změn v přírodě- příroda živá a neživá, přírodní jevy a děje, 

rostliny a živočichové, krajina a její ráz, podnebí, počasí, ovzduší, roční 

období 

 Smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu, 

pracovní činnosti pěstitelské a chovatelské, činnosti zaměřené k péči o 

školní prostředí, školní zahradu a blízké okolí 

 Praktické činnosti, na jejichž základě se dítě seznamuje s různými 

přírodními i umělými látkami a materiály ve svém okolí a jejichž 

prostřednictvím získává zkušenost s jejich vlastnostmi- praktické pokusy, 

zkoumání, manipulace s různými materiály a surovinami 
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 Kognitivní činnosti (kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse nad 

problémem, vyprávění, poslech, objevování 

 Využívání přirozených podnětů, situací a praktických ukázek v životě a 

okolí dítěte k seznamování s elementárními dítěti srozumitelnými reáliemi o 

naší republice 

 Poučení o možných nebezpečných situacích- doprava, kontakt se zvířaty, 

běžné chemické látky, požár, povodeň, nepříznivé přírodní a povětrnostní 

jevy apod. 

 Hry a aktivity na téma dopravy, cvičení bezpečného chování v dopravních 

situacích, kterých se dítě běžně účastní, praktický nácvik bezpečného 

chování v některých dalších situacích, které mohou nastat 

 Pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání 

ekosystémů (les, louka, rybník, řeka apod.) 

 Ekologicky motivované hravé aktivity- „ekohry“ 

 Práce s knihou, předčítání, rozhovory, vyprávění obsahu, rozhovory o 

přečteném 

 Prohlížení knih 

 Práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií a 

dalších médií 

 Příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů- hrozících při hrách, 

pohybových činnostech a dopravních situacích, při setkávání s cizími lidmi, 

k prevenci nemoci, nezdravých návyků a závislostí 

 Činnosti zaměřené k poznávání těla a jeho částí 

 Činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu 

prostředí 

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 

 Rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a 

které je mohou poškozovat, všímat si nepořádků, škod, upozornit na ně 

 Všímat si změn a dění v nejbližším okolí 

 Pomáhat pečovat o okolní životní prostředí, dbát o pořádek, čistotu, 

nakládat vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet 

pohodu prostředí, chránit přírodu v okolí, živé tvory apod. 
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 Projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat 

divadlo, film  

 Vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý, pozoruhodný, nekonečně 

pestrý a různorodý- jak svět přírody, tak svět lidí (mít elementární povědomí 

o existenci různých národů a kultur, různých zemí, o planetě zemi, vesmíru 

apod.) 

 Porozumět tomu, že změny v nejbližším okolí jsou přirozené a samozřejmé 

(všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje a proměňuje a že s těmito 

změnami je třeba v životě počítat), přizpůsobovat se běžně proměnlivým 

okolnostem doma i ve škole 

 Uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí potkat a mít 

povědomí o tom, jak se prakticky chránit- vědět, jak se nebezpečí vyhnout, 

kam se v případě potřeby obrátit o pomoc 

 Pojmenovat části těla, některé orgány, znát jejich funkce, mít povědomí o 

těle a jeho vývoji- o narození, růstu těla a jeho proměnách, znát základní 

pojmy užívané ve spojení se zdravím, s pohybem a sportem 

 Mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního 

pohybu a zdravé výživy 

 Mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a 

o tom, kde v případě potřeby hledat pomoc- kam se obrátit, koho přivolat, 

jakým způsobem apod. 

 Mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro 

člověka, uvědomovat si, že způsob, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí 

chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí 

 

6.5. Těšíme se do první třídy- květen, červen 

 Závěrečný blok cíleně zaměřený na shrnutí všech dovedností a návyků dítěte 

před nástupem do první třídy.  

 

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA 

 Námětové hry a činnosti 
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 Manipulační činnosti a jednoduché úkony s hračkami, pomůckami, 

materiálem 

 Námětové hry a manipulativní činnosti, zaměřené na třídění, porovnávání a 

uspořádání prvků 

 Praktické používání věcí, které děti obklopují 

 Konstruktivní a grafické činnosti 

 Artikulační, řečové, rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální 

činnosti, asociační cvičení 

 Grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen 

 Napodobování a přepis tiskacích písmen vlastního jména 

 Přirozené situace v průběhu dne- počítání dětí, srovnání jejich počtu, 

příprava při stolování, řazení dětí na vycházku, počítání dětí u stolečků apod. 

 Hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru a v rovině 

 Činnosti zaměřené k seznamování se s elementárními číselnými a 

matematickými pojmy a jejich symbolikou- číselná řada, číslice, základní 

geometrické tvary, množství apod. a jejich smysluplná aplikace 

 Činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů souvisejících s denním 

řádem, běžnými proměnami a vývojem a přibližující dítěti přirozené časové i 

logické posloupnosti dějů, příběhů, událostí 

 Činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových 

systémů- písmena, číslice, značky, symboly, obrázky 

 Hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti (mechanické a 

logické, obrazné a pojmové) 

 Aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění a umožňující mu poznat 

rozmanitost kultur, výtvarné, hudební a dramatické činnosti, sportovní 

aktivity, zábavy, účast dětí na kulturních akcích, návštěvy výstav, 

divadelních a filmových představení, seznamování s tradicemi a zvyky 

běžnými v kulturním prostředí dítěte 

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 

 Vyjádřit jednoduchou úvahu 
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 Porozumět slyšenému- zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a 

zopakovat jej ve správných větách 

 Správně vyslovovat, ovládat dech 

 Utvořit jednoduchý rým 

 Poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma 

 Sledovat očima zleva doprava 

Poznat některá písmena, číslice, popř. slova (první písmeno svého jména, 

sestavit z jednotlivých písmen slovo podle předlohy) 

 Poznat napsané své jméno 

 Chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické 

souvislosti a podle potřeby je prakticky využívat- operace třídění, 

porovnávání, uspořádání, 

 orientovat se v počtu do šesti 

 Řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat „nápady“ 

 Zorganizovat hru 

 Vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se 

zájmem literární, dramatické či hudební představení a hodnotit svoje 

zážitky 

 

7. Evaluační systém 

 

Autoevaluační proces v přípravné třídě je veden průběžně, mapuje vhodnost 

rozvržení vzdělávací nabídky a její realizace. Evaluace přispívá ke zlepšování 

podmínek vzdělávacího procesu. 

V průběhu celého školního roku, zejména v pololetí a na závěr roku, provádí 

třídní učitel hodnocení a kontrolu výsledků své práce a práce dětí. Sleduje 

individuální pokroky dítěte a vyhodnocuje tak účinnost vzdělávacího programu. 

Hodnocení je vedeno formou komentáře k úspěchům a dovednostem, které si dítě 

již osvojilo nebo oblastem, které je třeba dále posilovat. 

Děti jsou v průběhu roku vedeny k sebehodnocení, učí se tak zodpovědnosti 

k sobě a svým povinnostem.  

 

 


