
VZDĚLÁVACÍ  OBSAH     2018 -2020 
 

Náš vzdělávací obsah je plánován vždy na dva roky, vychází z cílů RVP PV. Školní 

vzdělávací program je rozpracován na dvě podtémata, jednotlivé integrované dlouhodobé 

bloky jsou postupně rozpracovány do tří tematických celků na jeden rok, společných pro 

celou školu, jsou rámcové, nastiňují cíle, záměry, stručnou charakteristiku vzdělávací 

nabídky. Nástin vzdělávacích cílů a záměrů si učitelky vice konkretizují v TVP s ohledem na 

přání a možnosti dětí je rozpracovávají do tematických částí s nabídkou činností. 

Oblasti vzdělávání jsou propojeny, vzájemně se ovlivňují a vytvářejí společně funkční celek.  
 

Vzdělávací obsah každé třídy obohacuje doplňkový projekt, který je začleňován do 

jednotlivých integrovaných bloků dle aktuální situace MŠ, vede k naplnění stanovených 

záměrů a cílů. 

 ZEMĚ SKŘÍTKA LÍSTEČKA *  

 STROM POZNÁNÍ 

 STROM TŘÍDY 
 

Obsah vzdělávání  MŠ  Dr. Joklíka , Kyjov                 Časový plán:    2 roky  

 

                                                              
                                NA  KŘÍDLECH  LETÍ  PŘÁNÍ  

                                      A  SNY  NAŠICH  DĚTÍ                 

                                
                                                                                                                                    

                                                                         

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 
 CHRÁNÍME,OCHRAŇUJEME.                         PŘIJMÁME,DÁVÁME.                            

     ( 1 rok )                                                              ( 2 rok )                                      

                                                                                                        
 

               Tajemství starého stromu                         Dary podzimu                                                 

 

             Tajemství spící přírody                             Dary zimy 

 

             Tajemství čisté studánky                           Dary jara 
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Ústřední téma naší školy: 

NA  KŘÍDLECH  LETÍ  PŘÁNÍ  A  SNY  NAŠICH  DĚTÍ   

                                                 
Ústřední téma školy je motivem naší práce, vyjadřuje naše snažení o to, aby veškeré dění vycházelo, 

co nejvíce ze  zájmu dítěte. Je podkladem pro náš ŠVP a směřuje k hlavním cílům RVP PV. 

Vycházíme z toho, že přání a sny jsou založeny na dětské fantazii, jsou inspirovány děním v okolí, v 

přírodě, v rodině i ve společnosti. Chceme, aby u nás děti byly šťastné a spokojené a aby v péči o ně 

byla společně s rodiči vytvořena cesta spolupráce, vzájemné důvěry a otevřenosti. 

Záměrem je rozvoj osobnosti dítěte s pozitivním vztahem k sobě i k druhým; rozvoj hudebních, 

praktických a komunikativních dovedností;  vytvoření vzdělávacího potenciálu s citovým postojem 

k člověku, k jeho práci, k rodině, k přírodě, k technice, k vesmíru, k planetě Zemi a její historii. 

V dvouletém období se zaměříme opět na polytechnické vzdělávání dětí a jejich tvůrčí samostatnost a 

na rozvoj zdravého sebevědomí, současně se dotkneme environmentálního vzdělávání.  

Povedeme děti k tomu, aby získané zkušenosti uplatňovaly v praktických situacích a v dalším učení. 

Podpoříme rozvoj komunikativních dovedností ke sdělování svých prožitků, rozvoj logopedické 

prevence a rozvoj dovedností předcházejících čtení a psaní a také rozvoj čtenářské a matematické 

gramotnosti. Na cestě za poznáním probudíme v dětech chuť objevovat, dívat se kolem sebe, zvládat 

nároky života, chovat se ohleduplně k druhým, k přírodě a nebude jim jedno, v jakém prostředí žijí. 
 

 

Vzdělávání dětí probíhá dle nastíněných podtémat :                                                                                                                   

* CHRÁNÍME, OCHRAŇUJEME  *  PŘIJMÁME, DÁVÁME * 

 

Z hlediska klíčových kompetencí se zaměřujeme na soubory předpokládaných vědomostí, dovedností, 

schopností postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého jedince. 
 

Dítě ukončující předškolní vzdělávání z hlediska přípravy pro další rozvoj:  

 
Kompetence k učení:  

- klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje , chce 

porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí, poznává, že se může mnohému 

naučit, raduje se  z toho, co samo dokázalo a zvládlo* 

Kompetence k řešení problémů: 

- chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je 

naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou  iniciativou může situaci ovlivnit * 

Kompetence komunikativní: 

- komunikuje v běžných situacích bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, žebýt 

komunikativní, vstřícné, iniciativní je výhodou * 

Kompetence sociální a personální: 

- se chová při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích obezřetně; nevhodné 

chování i komunikaci, která jemu nepříjemná, umí odmítnout * 

Kompetence činnostní a občanské: 

- chápe, že může o tom, co dělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také 

odpovídá 

- ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm 

podílí a že je může ovlivnit 

 

 

 



Integrovaný dlouhodobý blok  pro školní rok   2018 -2019 
 

               
 

Podtéma :   * CHRÁNÍME, OCHRAŇUJEME.   
      

Charakteristika a záměr integrovaného bloku: 

Projekt je zaměřen na poznávání různého pracovního, společenského, přírodního prostředí a 

na rozvíjení pozitivní vztahu k němu. Vytváří otevřený, odpovědný postoj k životnímu 

prostředí a vztah k místu, kde dítě žije. Vede k pochopení lidských činností, které prostředí 

chrání a zlepšují nebo také poškozují. Smyslem bude posílit oblast environmentální výchovy. 

Prostřednictvím situačního učení založeného na prožitku se budou děti učit toleranci a kultuře 

lidských vztahů, předcházení konfliktů, ale i osvojení všeobecně uznávaných etických hodnot. 

Dalším záměrem tohoto projektu je vytvářet u dětí zdravé životní návyky a postoje jako 

základ zdravého životního stylu a rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí a toto 

společenství umět ochraňovat. 
 

Náplň podtématu je realizována zejména prostřednictvím tematických celků: 

*Tajemství starého stromu *Tajemství spící přírody*   

*Tajemství čisté studánky* 
 

Z hlediska klíčových kompetencí se zaměřujeme na: 
 

Kompetence k učení  

* uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení 

* soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom  

   jednoduchých pojmů, symbolů * 

Kompetence k řešení problémů  

*rozlišuje řešení, která jsou funkční- vedoucí k cíli, a která funkční nejsou; dokáže mezi nimi volit- 

* zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární  

  matematické souvislosti 

Kompetence komunikativní  

*dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady  různými prostředky*  

* domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci*  

Kompetence sociální a personální 

 * chápe, že nespravedlnost, ubližování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé   

    konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte * 

Kompetence činnostní a občanské  

* dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné  

   okolní prostředí – přírodní, společenské * 

 

 

 

 



     Tématický celek :     TAJEMSTVÍ STARÉHO STROMU                  
Časový plán:  3 měsíce     
 

Charakteristika a záměr tematického celku: 

Celek podporuje získávání pocitu pohody a sounáležitosti ve skupině, sjednocuje dětský 

kolektiv. Snahou je posílit vzájemnou toleranci a sebevědomí dětí. Přiměřeným způsobem 

vytváří základní pravidla vzájemných vztahů, které se děti učí respektovat a uplatňovat 

v každodenním styku. 

Vede k uvědomování si přirozených změn v podzimní přírodě, k poznávání hodnot věcí i lidské 

práce a získané zkušenosti  o práci dospělých uplatnit v tvůrčích činnostech.  

Téma je zaměřeno na získávání, co nejvíce informací o ekologii, na objevování pokladů naší 

přírody pomocí všech smyslů a učí děti přírodu chránit –  

Vše se dozví z vyprávění starého stromu. 

Současně si vytváří ucelenější představu o stromech, jeho vývoji, učí se chápat význam stromů, 

rostlin pro život člověka. Hledají odpověď na otázku : „Proč potřebujeme stromy.“ 

Děti také získávají zkušenost s přírodním materiálem a rozvíjí svou originalitu vyjádření. 
 

Cílem je  

- osvojení si věku přiměřených praktických dovedností * rozvoj a užívání všech smyslů * 

zdokonalování dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky- koordinace ruky a oka. 

-  rozvoj komunikativních dovedností a řečových schopností*posilování přirozených 

poznávacích citů, radost z objevování*rozvoj tvořivého sebevyjádření*rozvoj schopnosti 

citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat* 

- seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému*rozvoj kooperativních dovedností a 

posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem * 

-  rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí-spolupracovat, spolupodílet se, přináležet  

               k tomuto společenství a vnímat, přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané*   

               poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného  

               sociokulturního prostředí 

- seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu 

k němu*  vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém 

prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách 

 

                                 

                                                       



 

 Tematický celek :   TAJEMSTVÍ SPÍCÍ PŘÍRODY 
Časový plán:  3 měsíce 
 

Charakteristika a záměr tematického celku: 

Téma je zaměřeno na propojení života rodiny s činností školy a vytváří povědomí o 

mezilidských morálních hodnotách, umožňuje získané pocity, dojmy a prožitky vyjádřit pomocí 

všech smyslů. Seznamuje děti se zimními tradicemi (Mikuláš, Vánoce, Masopust, Karneval). 

Vede k uvědomění si jedinečnosti a krásy při společném prožitku radosti v období vánoc.  

Podílí se na vytváření pohodové atmosféry v prostředí školy a umožňuje city plně prožívat.  
 

Smyslem tématu je pěstovat prostřednictvím různých činností kladný vztah k zimní přírodě 

a současně poznávat její charakteristické znaky. Odhaluje tajemství spící přírody, proč příroda 

odpočívá. Děti si utužují elementární poznatky o zimním období, jak se změny v počasí a 

v přírodě odráží v chování a v životě lidí, jak se chránit před nachlazením, úrazem, jak 

předcházet nemocem. 
 

                                                                    
Cílem je  

- osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě* osvojení 

si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody 

prostředí *   

- osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházející čtení psaní* vytváření 

pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora zájmu o učení*kultivace 

smyslového vnímání*vytváření základů pro práci s  informacemi*rozvoj a kultivace 

mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání * 

- rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních*posilování  

              prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem-v rodině, v MŠ * 

- rozvoj společenského a estetického vkusu*rozvoj základních kulturně společenských postojů,  

              návyků a dovedností dítěte, aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho     

              změny * 

- rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám*rozvoj 

úcty k životu ve všech jeho formách* pochopení, že změny způsobené lidskou činností 

mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit * 

 

                                                             
 

                                                                     
 

 



  Tématický celek:  TAJEMSTVÍ ČISTÉ STUDÁNKY            
Časový plán:  3 měsíce 
 

Charakteristika a záměr tematického celku: 

Tematický celek je plánem aktivit, umožňuje orientaci v jarním a letním přírodním prostředí. 

Seznamuje s místem, okolím, kde děti bydlí a na základě získaných poznatků mohou různá 

prostředí dobře porovnávat, ale i to, jak je důležité pečovat o své okolí, prostředí, v němž 

žijeme, že svým přístupem, prací ho mohou zkrášlovat a ochraňovat. 

Péčí o vlastní okolí se učí po sobě uklízet, odstraňovat, respektive třídit odpad. Provádí jarní 

úklid, pozorují dění ve sběrně odpadu – Eko dvůr.. Získávají pozitivní vztah k místu, kde žijí a je 

pro ně přirozené se o ni starat a pečovat. Vede děti k ekologickému myšlení a jednání na základě 

vlastních zkušeností. Téma je zaměřeno na podtržení významu práce popelářů. 

Zapojují se do úklidu parku, lesa, studánky, aby pomohly přírodu chránit a zbavit ji odpadků.  

Držíme se hesla :  Kdo třídí odpad – je ohleduplný k přírodě !!!! 

Záměrem tematického celku je i poznávání tradic a zvyků v tomto období (velikonoce, pálení 

čarodějnic, svátek matek, den dětí apod.).  
 

 

Cílem je  

- vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu* rozvoj  

  fyzické a psychické zdatnosti * 

- rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, 

  hudební, pohybové, dramatické)*přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně- 

  logickému-pojmovému, rozvoj paměti a pozornosti, rozvoj a kultivace představivosti a  

 fantazie*osvojení si poznatků o znakových systémech a jejich funkci- abeceda, čísla*rozvoj poznatků,  

 schopností a dovedností umožňující pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit * 

-  ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými*rozvoj sociální  

   citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti * 

-vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře, rozvoj  

  dovedností umožňující tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat* osvojení si základních  

   poznatků o prostředí, v němž dítě žije * 

-vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, 

  planetou Zemí*osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání činností v péči o okolí  

 při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy* 

 

                                              
 

Na tématické celky navazují krátkodobé plány společných akcí školy, které 

jsou přílohou  ŠVP . 


