
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  
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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  *  PŘIJÍMÁME, 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   2019 -2020  

                  

Podtéma :    PŘIJÍMÁME, DÁVÁME.                              
      

Charakteristika a záměr integrovaného bloku: 
 

V tomto podtématu se budeme zamýšlet nad psychickou pohodou dítěte v rámci rozvoje jeho 

osobnosti v moderním pojetí vzdělávání. Na místo neustálého přizpůsobování dítěte uměle 

vytvořeným normám je respektováno právo dítěte na individuální rozvoj, na vlastní názor, 

osobité prožívání, objevování, samostatné hledání, ale i tápání a chybování. Podtéma 

vybavuje děti dovednostmi pro další poznávání jako je kritické myšlení, dovednost pracovat 

s informacemi, tvořit, učit se učit, spolupracovat, nebát se projevit svůj názor, komunikovat. 

Naučí je přijímat hodnoty (pravidla, souhlas, uznání, omluva, tolerance…) i názory druhých 

spojené s životem a životním prostředím, které podpoří jejich osobní spokojenost a pohodu. 

Tématem podpoříme zejména lásku dětí k přírodě, k domovu a k rodině se zaměřením na 

polytechnické vzdělávání a pochopení pravidel ekologického chování.  

Na cestě za poznáním probudíme v dětech zájem a chuť někomu něco dávat,  někoho 

obdarovávat, učíme je přijímat dary přírody a vážit si je. 

Dárek to je malý kousek srdce, který věnujeme z našeho těla a v tom dárku 

bude vždy láska k přírodě a k druhým lidem. 
Integrované bloky jsou zpracovány tak, aby pokryly hlavní cíle a vycházely z praktických 

životních problémů, situací a vzájemných vztahů. Téma se váže k nejrůznějším událostem 

v průběhu roku, k ročním obdobím, společenským situacím spojeným s různými svátky, 

slavnostmi a výročími, rodině, škole, umění, jejichž náplň je realizována prostřednictvím 

tematických celků – 

*DARY PODZIMU * DARY ZIMY * DARY JARA . 
 

Z hlediska klíčových kompetencí se u dětí zaměřujeme na: 
 

Kompetence k učení * učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a 

záměrně si pamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo *  

Kompetence k řešení problémů * řeší problémy, na které stačí; známé a opakující situace se snaží 

řešit samostatně, náročnější s oporou a pomocí dospělého; nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní 

ocenění za úspěch, ale i za snahu* 

Kompetence komunikativní * v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i 

dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní je výhodou * 

Kompetence sociální a personální * uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese 

důsledky; spolupodílí se na společenských rozhodnutí; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a 

přizpůsobuje se jim * 

Kompetence činnostní a občanské *chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že 

za svá  rozhodnutí také odpovídá; zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu 

dění * 



     Tematický celek :    DARY PODZIMU             
 

Časový plán:  3 měsíce     
 

Charakteristika a záměr tematického celku: 

V tematickém celku různými výchovnými postupy podporujeme začlenění dětí do skupiny 

s ostatními vrstevníky, rozvíjíme spolupráci, spolehlivost, zodpovědnost, důvěru, empatii a 

ohleduplné chování. Přizpůsobujeme činnosti tak, aby došlo k posílení vnitřní motivace dětí. 
 

Tematický celek je zaměřený na poznávání změn v přírodě, dozrávání podzimních plodů, 

bylin, vnímání barev, vůní, na změny podzimního počasí, na osvojování si poznatků o 

darech podzimu, o darech stromů, o darech lesa.  

Vede k získávání, co nejvíce informací o ekologii,  k objevování pokladů přírody pomocí 

všech smyslů a k využití přírodního materiálu k tvoření. 

Podzimní blok bezprostředním kontaktem odhaluje souvislosti mezi přírodou a člověkem, 

svou barevností inspiruje především k výtvarným a tvořivým činnostem. Praktickými 

ukázkami děti poznávají na základě prožitků a logických vztahů, že příroda a společnost lidí 

má svůj řád, učí je vážit si darů přírody a využívat je pro zdravý životní styl. 

Tematický celek také vede k uvědomování si přirozených změn v podzimní přírodě,  

k poznávání hodnot věcí i lidské práce, umožňuje pozorovat a prozkoumat měnící se přírodní, 

technické jevy všemi smysly a nevšedními zážitky. 

Prožitek a dary nádherného podzimu jsou léčivé ! 

 

Cílem je  

-   stimulovat  růst a neurosvalový vývoj dítěte, podporovat jeho fyzickou pohodu a vést  

     k zdravým životním návykům a postojům 

-  rozvoj intelektu, řeči a jazyka, poznávacích procesů a vzdělávacích dovedností a rozvoj   

   schopnosti  vytvářet citové vztahy  

-  podporovat utváření vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělému 

-  vytvářet základy postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvíjet  

   dovednosti umožňující tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat 

-  rozvíjet schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám; vytvořit  

   základy pro odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí, mít povědomí o okolním světě. 
 

 

                                             



 Tematický celek :   DARY ZIMY 
 

Časový plán:  3 měsíce 
 

Charakteristika a záměr tematického celku: 

Cílem tématu je seznámit děti se změnami v přírodě spojenými s příchodem zimy, uvědomit si 

jedinečnost a krásu při společném prožitku radosti * zima nás obdarovala sněhem a zimními 

teplotami *, cílem je vnímat charakteristické znaky zimy, vlastnosti sněhu a ledu, poznávat život 

volně žijících zvířat a jejich obživu v zimním období. 

Prostřednictvím zimních sportů vést děti k poznání, že pohyb je důležitý pro naše zdraví, ale že 

je důležité dbát na bezpečnost svou i druhých. Pozornost zaměříme i na zdravotní prevenci a 

péči o své tělo, a předcházení nemocem. 
 

Záměrem je také seznámit děti s tradicemi adventu a historii vánoc, je to čas plný prožitků a 

těšení, spolupodílení se na vytváření pohodové atmosféry. Téma rozvíjí emoce - lásku, štědrost, 

skromnost, obdarování a kreativitu dětí. Společně vytváříme vánoční dekorace, dárky pro své 

nejbližší, nacvičujeme na vánoční besídky – děti si uvědomují radost z přijetí dárku a dávání 

dárků z lásky k druhým. Téma je úzce propojeno se životem rodiny s činností školy, 

vede k poznávání vnitřní i vnější krásy.  

 * Venku panuje zima, ale u maminky v náručí je krásné příjemné teplo.* 
 

V tomto bloku podpoříme přípravu starších dětí k zápisu do ZŠ a připomeneme si konec zimy 

fašankem, karnevalem a vynášením Morény. 

 

 
Cílem je  

- zlepšovat tělesnou zdatnost, pohybovou a zdravotní kulturu, pohybovat se na sněhu a ledu 

- povzbuzovat v dalším rozvoji, poznávání a učení, vytváření základů pro práci s informacemi 

- rozvíjet interaktivní a komunikativní dovednosti a kultivaci projevu; rozvíjet kultivaci estetického  

   vnímání, cítění a prožívání 

- posilování prosociálního chování - dodržovat pravidla vzájemného soužití a chování doma i v MŠ 

- rozvíjet pocit sounáležitosti s rodinou, s lidmi, se společností a také s přírodou a planetou Zemí. 

- aktivně se podílet na utváření společenské pohody ve svém sociálním prostředí, spolupracovat,  

   spolupodílet se 

- rozvíjet základní kulturně společenské postoje, vytvářet povědomí o mezilidských a morálních     

   hodnotách a zaměřit se na estetické a tvůrčí činnosti. 

 

                       
 



 

  Tematický celek:  DARY JARA 
            
Časový plán:  3 měsíce 
 

Charakteristika a záměr tematického celku: 

V tematické, celku prohloubíme pozitivní vztah k jarní přírodě, poznáváme dary jara, jarní 

květiny, plodiny, drobné živočichy, zvířata a jejich mláďata.  Vhodně motivovanými 

aktivitami povzbudíme děti k hledání a k řešení různých úkolů, k radosti z objevování nových 

věcí a touhu k zvídavosti. Vedeme je ke kladnému vztahu k probouzející se přírodě a 

ke všemu živému. Děti se naučí přizpůsobovat se různým situacím, jednat srdcem a přijímat 

změny v přírodě i názory druhých, jsou vedeny k péči o zeleň v okolí a současně oslavují - 

*Den země *.  

V tomto tématu si děti uvědomí, jak je důležité pečovat o své okolí, prostředí, v němž žijeme,  

že svým přístupem, prací ho mohou zkrášlovat. Jsou vedeni k ekologickému myšlení a 

jednání na základě vlastních zkušeností. 

Na výletech do přírody, do blízkého okolí si rozvíjí dovednosti motorické, estetické i 

poznávací, naslouchají zvukům jara. 

Téma seznamuje s tradicemi vítání jara – oslavujeme svátky jara * VELIKONOCE * 

PÁLENÍ ČARODĚJNIC * vytváříme dárky z lásky - SVÁTEK MATEK * DEN OTCŮ *  
                             

Cílem je  

- osvojovat si poznatky o pohybových činnostech a dovednostech 

- vytvářet zdravé životní návyky a postoje jako základů zdravého životního stylu, vést k osvojení  

  praktických dovedností 

- posilovat radost z objevovaného, probouzet zájem a zvídavost dítěte, získávat schopnost řídit své  

  chování vůlí a ovlivňovat vlastní situaci, cvičit paměť, pozornost a fantazii 

- rozvíjet jazykové dovednosti – výslovnost, přednes, recitace, rozvíjet hudební a taneční aktivity 

- rozvíjet tvořivé myšlení, řešení problémů a tvořivé sebevyjádření a získání relativní citové  

  samostatnosti 

- rozvíjet interaktivní a komunikační dovednosti verbální i neverbální 

- seznamovat se světem lidí, kultury a umění, osvojit si základní poznatky o prostředí, v němž dítě   

  žije, vytvářet základní kulturní a společenské postoje, připravit společné slavnosti 

-rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách, vytvářet základní kulturní a společenské postoje 

 

                                     
                                              

Na tématické celky navazují krátkodobé plány společných akcí školy, které 

jsou přílohou  ŠVP . 



 

                                                                                                  
 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 
              


