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Koncepce školy 

Základní vize 

Mate�ská škola s liberálním p

d�tí,s cílem p�irozenou formou rozvíjet   kladný vztah k

ochranu životního prost�

s p�im��enými pohybovými aktivitami pro obratnost d

duševní rozvoj. Rozvíjet zájem o p
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Koncepce školy 

2016/2017

ská škola s liberálním p�ístupem respektující jednotlivé osobnosti 

irozenou formou rozvíjet   kladný vztah k p�írod�, úctu k

životního prost�edí. Vhodnými �innostmi podporovat  zdravý vývoj 

enými pohybovými aktivitami pro obratnost d�tí  a jejich t

Rozvíjet zájem o p�írodní v�dy a zem�d�lství.
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ístupem respektující jednotlivé osobnosti 

�, úctu k životu  a 

innostmi podporovat  zdravý vývoj 

tí  a jejich t�lesný a 
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Vymezení sledovaných oblastí

1.1. Oblast výchovy a vzd�

Mate�ská škola má ve školním vzd

zpracovanou svoji filozofii a

zám�ry a cíle environmentálního zam

Tento model  vzd�lávání je  p

zám�r�m a cíl�m v souladu s

vzd�lávání. P�edškolní pedagogika bude

t�ídách koncep�n� nazvaných:

�

JARO, LÉTO

Na ja�e vyséváme semínka, brzy bude rostlinka
V lét� pozorujeme stromky

Na podzim jsou sklizn
V zim� p�íroda odpo

�ervená t
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Vymezení sledovaných oblastí

vzd�lávání

ská škola má ve školním vzd�lávacím programu ZAHRÁDKOVÉ

zpracovanou svoji filozofii a dlouhodobou vizi, má stanovené spole

mentálního zam��ení a s tím související sportovní zam

lávání je  p�izp�soben vlastním podmínkám školy, 

souladu s rámcovým vzd�lávacím programem p

edškolní pedagogika bude uplat�ována ve �ty�ech 

 nazvaných:

LÉTO, PODZIM, ZIMA

e vyséváme semínka, brzy bude rostlinka
 pozorujeme stromky, zaléváme si záhonky

Na podzim jsou sklizn� úrodné, nabízí plody lahodné 
íroda odpo�ívá, každým rokem to tak bývá

    

Zelená t�ída Jablí�ka: heterogenní t�ída 

Modrá t�ída Švesti�ky: heterogenní t�ída 

�ervená t�ída: T�ešni�ky : heterogenní t�

ZAHRÁDKOVÉ P�STOVÁNÍ 

spole�né vzd�lávací 

ím související sportovní zam��ení. 

školy, vzd�lávacím 

lávacím programem p�edškolního 

�ech heterogenních 

ZIMA

e vyséváme semínka, brzy bude rostlinka
zaléváme si záhonky

 úrodné, nabízí plody lahodné 
ívá, každým rokem to tak bývá

�ída   

�ída   

ky : heterogenní t�ída   
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V�kové složení d�tí na t�

Filosofií naší mate�ské školy je spokojené a š

celého kolektivu školy bude vytvo

prost�edí pro komplexní a harmonický rozvoj osobnosti dít

zam��ení  na zem�d�lství a p

informací jak z p�írodní oblasti, 

t�lesnou zdatnost a obratnost

Uplat�ované principy p�edškolního vzd

Pracovat s d�tmi budeme individuáln

aktuálního nám�tu a vzd�

k v�ku d�tí, jejich individuálním zvláštnostem, biorytmu a

�inností. Dále budeme akceptovat

reagovat na r�zné možnosti a p

vycházet  z práva každého dít

enviromentálního zam��ení a  zdravého životního  stylu za 

• prohlubování  environmentální etiky a pocitu sounáležitosti s

k zodpov�dnosti, respektu, ohleduplnos

senzitivity – citlivost k pot�

• objevování p�írodních zákonitostí na základ

pozorování, rozvoj všech smysl

• utvá�ení a rozvíjení vztah

k zví�at�m a rostlinám, p�

žijeme 

• posilování spolupráce mezi d

kdy d�ti získají p�esv�d�ení o vlivu jejich vlastního chování na sv
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Žlutá t�ída Hrušti�ky: heterogenní t�ída 

tí na t�ídách bude dle aktuálního v�ku p�ijatých d

ské školy je spokojené a š�astné dít�, kdy spole

celého kolektivu školy bude vytvo�it pro d�ti bezpe�né, podn�tné a obsahov

komplexní a harmonický rozvoj osobnosti dít�te. Enviro

lství a p�írodní v�dy umož�uje,   aby  d�ti získávaly 

oblasti, tak ze spole�enského života a posilovaly svou 

lesnou zdatnost a obratnost. 

�edškolního vzd�lávání s environmentálním zam

individuáln� i frontáln�, ve velkých i malých skupinách, dle 

tu a vzd�lávacího bloku. P�i všech �innostech

individuálním zvláštnostem, biorytmu a náro�nosti jednotlivých 

kceptovat osobnostní specifika a podmínky jednotlivých t

zné možnosti a p�íležitosti, které se v pr�b�hu roku objevují.

práva každého dít�te na výchovu a vzd�lání, podporovat 

ní a  zdravého životního  stylu za uvedených 

mentální etiky a pocitu sounáležitosti s p�írodou jako cesty 

dnosti, respektu, ohleduplnosti a  tolerance  (rozvoj enviro

citlivost k pot�ebám živých tvor�, vztah k místu) 

írodních zákonitostí na základ� zkušeností (experimenty, 

pozorování, rozvoj všech smysl�, badatelství 

ení a rozvíjení vztah� mezi jak d�tmi navzájem, tak d�tí k

m a rostlinám, p�írodním zdroj�m, hodnotám života a prost

osilování spolupráce mezi d�tmi, rozvoj osobní zodpov�dnosti a p

� �ení o vlivu jejich vlastního chování na sv�
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�ída   

ijatých d�tí ze zápisu

, kdy spole�ným cílem 

tné a obsahov� bohaté 

Environmentální a  

�ti získávaly  mnoho 

enského života a posilovaly svou 

mentálním zam��ením

malých skupinách, dle 

budeme p�ihlížet 

�nosti jednotlivých 

a a podmínky jednotlivých t�íd, 

hu roku objevují.Budeme 

podporovat rozvoj 

uvedených  podmínek:  

p�írodou jako cesty 

ti a  tolerance  (rozvoj environmentální 

 zkušeností (experimenty, 

dosp�lým, postoj   

m, hodnotám života a prost�edí ve kterém 

dnosti a p�íprava situací, 

ení o vlivu jejich vlastního chování na sv�t kolem nich
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• vytvo�ení podmínek pro spontánní i �ízený pohyb, rozvoj motoriky, obratnosti a   

koordinace t�la    

• vytvo�ení rozmanitých podmínek pro bezpe�né zkoumání p�írody v zahrad� – 

rozmanitá stanovišt� pro p�stování a pozorování r�stu rostlin 

• posilování psychické i fyzické zdatnosti 

Napl�ování cíl� environmentální výchovy se sportovním zam��ením: 

• každodenní pobyt venku (ch�ze, b�h v nerovném terénu, p�ekonávání p�írodních 

p�ekážek) 

• podpora a posilování imunitního systému (pobyt venku  jako prost�edek  otužování 

a okysli�ování organismu) 

• získávání zkušeností, smyslové vnímání (setkávání s reálnou živou i neživou 

p�írodou   

• prevence úraz�, osvojování poznatk� o zdraví (seznamování se s možnými riziky ) 

• rozvoj sebed�v�ry, fantazie a p�edstavivosti (využívání p�írodnin k volné h�e) 

• rozvoj pozitivního vztahu k p�írod� a okolí ( t�íd�ní odpadu, šet�ení s vodou, využití 

deš�ové vody, pracovní návyky – pé�e o záhony) 

• spolupráce  s organizacemi  zabývajícími se programy s environmentální  

tématikou a ekologií 

• ú�ast na projektech, dotovaných programech  v oblasti p�írody, ekologie, 

bezpe�nosti a zdraví 

• rozvíjení pracovních návyk�  u d�tí, práce s p�írodninami (p�írodními materiály – 

vlna, v�elí vosk), pé�e o záhony/chované živo�ichy, úklid zahrady, hrabání listí 

• poznávání souvislostí mezi p�írodními zdroji, používanými materiály a p�edm�ty 

každodenní pot�eby 

• spolupráce s ekofarmami v okolí  

• organizace plaveckého výcviku d�tí a sportovních �inností 

• zachování tradic m�sta, ochrana životního prost�edí a okolí mate�ské školy 

• prohlubování zdravotn� zam��ených �inností ( vyrovnávací, protahovací, 

uvol�ovací, dechová, relaxa�ní cvi�ení ) 

• p�ispívání k osvojování návyk� zdravého životního stylu 

• poskytnutí vhodných pom�cek pro zkoumání p�írodních jev� a zákonitostí (lupa, 

dalekohled, metr, teplom�r, ur�ovací klí�e pro d�ti) 
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P�edškolní vzd�lávání a rozvoj dít�te – vzd�lávací obsah školního vzd�lávacího 

programu je uspo�ádán do 4 integrovaných blok� ro�ního období. Každý blok 

obsahuje v�tší množství  tematických  celk�, které  se vztahují vždy k p�íslušné ro�ní 

dob�, kalendá�nímu m�síci a akceptují filozofii   mate�ské školy a zákonitosti p�írody. 

Každá t�ída bude mít možnost pracovat s tématy podle svého uvážení. Tematické 

bloky respektují specifika p�edškolního v�ku, navazují na sebe, vztahují se k 

oblastem d�tem blízkým, nové informace jsou p�edávány zejména formou p�íkladu, 

názorné ukázky a vlastní praktické �innosti. D�ti tak budou docházet k poznatk�m 

p�irozeným zp�sobem, vytvá�et si mezi informacemi žádoucí vazby, vlastní struktury 

poznatk� a u�it se získané informace aplikovat do praktického života. 

Nástrojem pro tvorbu koncepce je dát prostor pro: 

• hodnocení d�tí na základ� individuálního rozvoje, ne vzájemným porovnáváním 

• motivace a podpora d�tské zvídavosti 

• d�raz na samostatnost a schopnost dít�te vyjád�it svou pot�ebu, názor  

• svobodná volba dít�te v �innostech   

• uplatn�ní, seberealizace d�tské osobnosti 

• upevn�ní sebev�domí , sebejistoty 

• upev�ování zodpov�dnosti dodržováním pravidel 

• rozvoj dovedností pro vstup k základnímu vzd�lávání 

Rozvoj osobnosti dít�te v p�edškolním v�ku je velice d�ležitý pro další úsp�šný vývoj 

všech vlastností a dovedností jedince, ovliv�uje osobnostní r�st do budoucna. 

Proto je pot�eba výchovnými prost�edky dbát na to, aby proces výchovy byl 

cílev�domý a plánovaný, aby správným zp�sobem probíhal rozvoj celé osobnosti 

dít�te a jeho kompetencí. V rovnováze by se m�ly prolínat �innosti spontánní 

a �ízené. Toto je t�eba zajistit v pr�b�hu celého dne, p�i všech �innostech a ve všech 

situacích. Dít� by m�lo v mate�ské škole získat osobní samostatnost a schopnost 

samostatn� se projevovat,  všestrann� se rozvíjet a adekvátn� p�sobit na  své okolí. 

b) Personální podmínky 

• kvalifikovaný pedagogický tým 

• vytvá�ení   podmínek  pro systematické vzd�lávání zam�stnanc�
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• aktivní p�ístup všech zam�stnanc�  

• organizace služeb zam�stnanc� ,  aby  byla vždy a p�i všech �innostech zajišt�na 

d�tem optimální pedagogická pé�e a dohled nad d�tmi 

• stanovení úvazk�  zam�stnanc�  tak ,  aby  nebyl p�ekro�en limit zam�stnanc� a 

tím efektivní  �erpání mzdových prost�edk�

• individuální práce s d�tmi, stimula�ní programy s d�tmi  s odloženou školní 

docházkou, práce s d�tmi  nadanými 

• využívání nových trend� p�edškolního vzd�lávání 

• zvyšování po�íta�ové gramotnosti 

• kurzy a vzd�lávání  rozvíjející environmentální zam��ení  

• ú�ast na projektech a programech s ekologickou tématikou 

• úzká spolupráce zam�stnanc� s Muzeem 	í�any 

c) Ekonomické a materiální podmínky 

• dostate�n� velké prostory a  prostorové uspo�ádání, které vyhovuje nejr�zn�jším 

skupinovým i individuálním �innostem d�tí 

• vybavení t�íd vzhledem k pot�ebám výchovn� vzd�lávacích programu školy a 

environmentálního zam��ení 

• nákup didaktických pom�cek a estetické zvelebování interiér�  nové mate�ské 

školy 

• využití nových trend� práce s interaktivní tabulí 

• využívání  p�írodních materiál�  

• vytvo�ení webových stránek školy s redak�ním systémem pro aktualizace a 

prezentace školy 

• stanovení priorit s ohledem na �erpání rozpo�tu 

• efektivní dovybavení školní zahrady p�írodními prvky  

d) Organiza�ní a �ídící podmínky 

• akceptování  osobnostních  specifik d�tí  a podmínek jednotlivých t�íd 

• dostate�n� pružný denní �ád, umož�ující reagovat na možnosti a p�íležitosti, které 

se v pr�b�hu roku objevují 

• v pr�b�hu dne  za�azování �ízených zdravotn� preventivních pohybových aktivit 
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•  za�azení kroužk� nad rámec výchovn� vzd�lávacích �inností školy do 

odpoledních hodin   

• v klidovém režimu odpo�inku  respektovat rozdílné pot�eby d�tí 

• p�i vstupu dít�te do mate�ské školy  uplat�ovat  adapta�ní režim 

• vyvážený pom�r spontánních a �ízených �inností  

• poskytování dostatku  prostoru pro spontánní hru a dokon�ení �inností 

• podpora d�tské zvídavosti, �inností vycházející z pot�eb a zájm� d�tí 

• vypracování  školního vzd�lávacího programu �editelkou, seznámení p�ijatých 

zam�stnanc� školy s tímto dokumentem a zam��ením školy 

• kontrolní a evalua�ní �innosti zahrnující všechny oblasti chodu mate�ské školy 

• úzká spolupráce se z�izovatelem , ostatními školami a ve�ejností  

e) Spolupráce školy a zákonných zástupc�  

• ve vztazích mezi pedagogy a rodi�i upev�ování oboustranné d�v�ry a otev�enosti, 

vst�ícnosti, porozum�ní, respektu a ochot� spolupracovat  

• zapojování zákonných zástupc� do spole�ných akcí  školy 

• p�ijímání podn�t� zákonných zástupc�  k režimu školy a zkvalitn�ní výchovn�

vzd�lávací práce 

• poskytování  konzultací a informací zákonným zástupc� o prospívání  dít�te  

• zachování diskrétnosti  a nakládání  s d�v�rnými informacemi 

• respektování  pot�eb a možností každé rodiny 

�

Zpracovala: Bc.  Pavlína Matoušková �editelka školy  
Dne:  od 1. 9. 2016
Datum další aktualizace:  31. 8. 2017 
�


