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I. Identifikační údaje  

 

Název školy: Soukromá mateřská škola Plzeň - Božkov 
 
Sídlo: Božkovské náměstí 576/2a, 326 00 Plzeň  
 
Webové stránky: www.skolkabozkov.cz  
 
Telefon: 724 544 061 
 
Email: skolkabozkov@seznam.cz  
 
 
Právní forma: školská právnická osoba zapsaná v rejstříku školských právnických osob 
vedeném Ministerstvem školství, mládeže  a tělovýchovy ve složce  2010  pod pořadovým 
číslem 005 
 
Zřizovatel: Ninety Promotions, a.s., se sídlem Jablonského 604/7, 326 00 Plzeň  
 
Ředitel školy: Bc. Emilie Vítková 
 
 
Zpracovatel školního vzdělávacího programu: Bc. Emilie Vítková, Mgr. Vladimíra 
Zieglerová, Tereza Matlová, Bc. Timotheus Daneš, Vít Matas, Bc. Květa Mračková,            
JUDr. Anna Doležalová 
 
Školní vzdělávací program schválil pedagogický sbor školy dne 13. 11. 2014 pod č. 1/2014, 
od tohoto dne je tento dokument v platnosti.  
 
Školní vzdělávací program je vypracován na základě Rámcového programu pro předškolní 
vzdělávání a dalších metodických zdrojů.  
 
 
V Plzni 13. 11. 2014  
 
 
 
 
 
 
Ředitelka 
Bc. Emilie Vítková 
 
 
 

http://www.skolkabozkov.cz/
mailto:skolkabozkov@seznam.cz
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II. Obecná charakteristika školy  

 

Školka sídlí v městské části Plzeň – Božkov.  Budova školky má tři nadzemní 
podlaží, v suterénu je šatna, technické místnosti, šatna personálu, kuchyně a sklad. 
V prvním a druhém patře se nachází třídy. V druhém patře je dále umístěna výdejna jídla a 
kancelář. Celková maximální kapacita školky je 40 dětí ve dvou třídách. Přístup k budově 
je z parkoviště nebo z cesty pro pěší. Do budovy se vchází šatnou v suterénu, společnou 
pro všechny děti. Ze šatny děti po schodišti přichází do tříd v prvním a druhém patře.   

Budova školky vznikla v r. 2010 přestavbou z dvoupatrové rodinné vilky. 
Rekonstrukce školky byla vedena snahou o vytvoření prostředí, které pozitivně působí, 
uklidňuje a ve kterém je jeho malým i velkým obyvatelům dobře. Design a dekorace 
budovy školy byly vytvořeny s využitím umění feng – shui tak, aby podporovaly přirozený 
tok energie.  

Ve všech patrech se nachází ručně skládané mozaiky z dlažeb, např. u vchodu 
v šatně v motivu částečného tetragramatonu, který symbolizuje čtyři živly a klíč k jejich 
uskutečnění. Dřevo na vnitřní zábradlí na schodištích vyrostlo v lese nad Božkovem a 
devět 250letých dubů, ze kterých je vytvořena podlaha první třídy, na Křivoklátsku. 
Plastické hliněné omítky na zdech zpodobňují přírodniny. Stěny chodby například zdobí 
strom vyrůstající ze suterénu až do druhého patra. Jeho koruna hostí ptačí obyvatele a 
v jeho kořenech žijí skřítci.  

Nejen interiér školky, ale i hračky jsou vyrobené pouze z přírodních materiálů.  Děti 
se tak setkávají s původní a přirozenou informací o světě kolem, přírodní materiály a 
přírodniny v sobě nesou svou životní sílu příjemně oslovující smysly dítěte. 

Školka se nachází v přímém sousedství řeky Úslavy a sadu táhnoucího se až 
k městské části Lobzy. Sad v minulosti sloužil k obživě velké části obyvatel Božkova, 
v současné době je aktivním záplavovým územím řeky Úslavy. Díky této funkci je sad 
zachován jako přírodní prostředí, v současné době nekultivované lidskou rukou, 
poskytující přirozené útočiště řadě druhů ptáků a dalších zvířat.   

Školka je dostupná veřejnou hromadnou dopravou, ve vzdálenosti 250 m je 
zastávka trolejbusu č. 12, jehož trasa prochází centrem města.   

Ke školce patří zahrada o výměře 1200 m2, jejíž užitkovo–okrasný charakter zůstal 
zachován. Pro děti jsou na zahradě k dispozici herní prvky - akátové pískoviště, domek, 
houpačky, svahová skluzavka, akátová sestava s ručkovací hrazdou, kladinou zavěšenou 
na řetězu, žebřinami, třemi lanovými disciplínami, lezecí stěnou, šplhací sítí a dubové 
zahradní sochy. 

Záhony na zahradě jsou vícero druhu. Na některých rostou vytrvalé rostliny – 
květiny a keře různých druhů, barev a doby kvetení. Na užitkových záhonech děti pěstují 
různé druhy zeleniny, bylinky apod. O rostliny a o zahradu se v době pobytu venku starají 
společně učitelé a děti, o smluvených víkendech péči zajišťují dobrovolníci. Děti tedy mají 
možnost sledovat a prožívat velmi zblízka změny přírody v průběhu roku, společně 
s učiteli pronikat do zásad permakultury. V r. 2013 a 2014 za pomoci programu Nadace 
Zelený poklad jsme vytvořili obilné pole a záhony s kukuřicí, dýněmi, fazolemi.  
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Stromy v zahradě poskytují náměty a prostředí pro hru (chýše v túji, borovice na 
šplhání a zavěšování, pod smrky je zemina pro výrobu rybníčků, “malty” i prostor pro 
stavby). Stromy vytváří též spoustu různých zákoutí a poskytují prostor pro vytváření 
lanových i opičích drah.  

V roce 2013 získala naše školka od nadačního fondu města Plzně Zelený poklad 
grant na projekt “Od semínka ke chlebu”. Díky tomu máme na zahradě i obilné políčko, 
součástí slavnosti podzimní rovnodennosti bylo mlácení námi vypěstovaného obilí a při 
pečení budou děti do těsta přidávat i vlastnoručně umletou mouku. 

Na zahradu patří nejen rostliny, ale také domácí zvířata. Zatím je zahrada obydlena 
králíkem a morčátky. Děti se aktivně zapojují do péče o ně – pomáhají čistit králíkárnu i 
příbytek pro morčata, starají se o dostatek potravy, věnují jim pozornost a rády se s nimi 
mazlí. Všechna zvířata jsou zdravá, pečujeme o ně ve spolupráci s veterinářem. 

Zároveň je od jara zahrada využívána k stavbě školkového teepee (s ohništěm), 
které je využíváno jak k dopolední činnosti (venkovní komunitní kruh např.), tak                         
k setkávání s rodiči při školkových akcích (s možností přenocování) i hře, přičemž je v něm 
demonstrován přírodní způsob života, včetně vaření na ohni, při dodržení rituálů i zásad 
bezpečnosti s ním spojených.  

 

Kdo pečuje o děti? 

Dolní třída – Mgr. Vladimíra Zieglerová 

  Vít Matas 

Horní třída - Bc. Timotheus Daneš 

           Bc. Květa Mračková 

           Tereza Matlová (nyní MD) 

Vedoucí školní kuchyně, kuchař – Lenka Kolářová 

Úklid          -  Jitka Preslová 

Metodické vedení a organizace – Bc. Emilie Vítková 

Technické, organizační a ekonomické zajištění – JUDr. Anna Doležalová 
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III. Charakteristika vzdělávacího programu   

 
3.1)  Filosofie školy, vzdělávací cíle a záměry 
 

Naše školka vychází z principů waldorfské pedagogiky. Hlavním kritériem při 
výchově dětí v prvním sedmiletí waldorfská pedagogika zprostředkovává dětem prožitek  
– svět je dobrý. Inspirujeme se i jinými pro nás hodnotnými směry. 

Název našeho ŠVP – Hnízdečko - vznikl v souvislosti s činností, která se v naší MŠ 
odehrává – školka poskytuje bezpečí, jistotu, laskavé přijetí i možnost se rozvíjet, růst a 
přitom být svobodný, možnost „vyletět“ až bude ten správný čas. 

Našim dětem zajišťujeme prostředí, ve kterém jsou naplňovány jejich potřeby, a ve 
kterém se cítí dobře. Chceme být průvodci na jejich cestě, podporovat je a poskytnout 
jim, co možná nejlepší podmínky k jejich celostnímu rozvoji. Naši školku charakterizuje 
klidné, harmonické a láskyplné prostředí, ve kterém mohou s důvěrou prožívat a 
objevovat svět a realizovat se v něm.  

Předškolní věk je ojedinělým prostorem svobody v životě, ve kterém má dítě trávit 
čas volně a nenuceně. Dětem poskytujeme dostatek volnosti a svoboda je vyvážena 
zodpovědností a volnost určitým řádem. Zároveň je to období, kdy se učí respektovat 
hranice. Ve školce panují jasně stanovená pravidla, na jejichž dodržování důsledně dbáme. 
Našim cílem však je, aby motivací našich dětí k následování určitých pravidel nebyla slepá 
podřízenost autoritě, ale porozumění a uznání jejich smyslu a jejich jednání tak vycházelo 
z vnitřního popudu. 

Dětství je ten správný čas na navazování prvních vztahů v širším společenství, 
poznávání sebe sama a hledání orientace ve světě. Klíčovým prvkem zdárného prožití této 
životní etapy je vztah. Vztah založený na láskyplném přijetí, poskytující jistotu, důvěru a 
bezpečí, tedy uspokojující základní duševní potřeby dítěte.  

Dbáme na to, abychom neochromovali vůli a kreativitu našich dětí a podporovali 
jejich citlivost. Projevy jejich aktivní tvůrčí síly s radostí přijímáme a dále rozvíjíme. V rámci 
řízené činnosti dětem nabízíme široké spektrum tvůrčích činností. Rozvoj kreativity je pro 
nás velmi důležitý. Nehodnotíme výkon dětí, podstatný je pro nás samotný akt tvoření a 
s ním spojený hluboký prožitek sebe sama, radosti a naplnění. Tyto zkušenosti dětem 
přináší pozitivní postoj k životu, schopnost řídit svou životní cestu, umění hledat a nalézat 
nečekaná řešení při překonávání úkolů a potíží. 

Mocně na citový život dětí působí také samotná příroda, která má pro nás 
mimořádný význam a v naší školce důležité postavení. Školka je vybavena přírodními 
materiály, převážně dřevem, rytmus roku vychází z rytmů přírody, při našich tvůrčích 
aktivitách často využíváme přírodní materiály. Školkovská zahrada, sad a řeka jsou pro 
děti rájem, kde mohou být každý den s přírodou v přímém kontaktu. Našim záměrem je 
podpořit vnímavost vůči silám přírody, soulad s ní, vytvoření hlubokého vztahu k přírodě a 
vědomí sounáležitosti, které vyústí k respektujícímu a ochranitelskému postoji k  Zemi. 
Zdůrazňujeme péči o zvířátka (přikrmování přezimujících ptáků, domky pro ježky….) a 
vyrábíme s dětmi ptačí krmítka, budky, výběh pro králíky a morčata. 
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Citově na děti působí také hudební aktivita, která je též jedním pilířů našeho 
výchovného programu. Provozování hudby je součástí pedagogického plánu, který má na 
děti kulturní, léčivý vliv. Živá hudba je v dnešní době často opomíjenou, proto o to více 
důležitou součástí lidského života. Z aktivně provozované hudby lze po celý život čerpat 
energii, harmonizuje duševní i fyzický život. Pro děti v prvním sedmiletí jsou vhodné 
přirozeně znějící nástroje, na které je jednoduché hrát a zpěv.  

 
 
3.2) Jak toho chceme dosáhnout? 
       Formy a metody práce 
 

V naší školce nevyznáváme soutěživost. Spíše podporujeme vztahy založené na 
spolupráci, respektu a úctě. Dítě se jim učí nápodobou. Proto je bezpodmínečně nutné, 
aby šli v tomto učitelé dětem příkladem a takové vztahy pěstovali mezi sebou, dětmi i 
rodiči. Také některé řízené činnosti koncipujeme záměrně tak, aby byly děti „nuceny“ 
domluvit se a nacházet společná východiska.  

Ke každému dítěti přistupujeme individuálně, s respektem a ohledem k jeho 
osobnosti, potřebám, schopnostem a omezením s vědomím toho, že dítě v sobě nese 
vlohy své budoucnosti.  

Podněcujeme všechny jejich smysly: zrak estetickými podněty, barevnými i 
světelnými poměry; hmat kontaktem s různorodými přírodními materiály, také 
masírujeme ruce před obědem a nožičky před spaním; čich vonnými oleji z aromalamp, 
vůněmi koření, vůní potravin při pečení, vůní včelího vosku při apod.; sluch poslechem 
hudby i vlastní hudební aktivitou dětí, hraním si se zvukem, jeho hledání ve věcech, které 
nás obklopují; chuť kvalitním a chutným jídlem. Tyto vjemy prohlubují vnímavost dětí, 
podporují pozitivní postoj dětí k životu a utváří jejich orgány zdravým směrem. Kromě 
toho rozvíjíme smysl pro pohyb, rovnováhu a životní smysl. 

 
V naší školce máme třídy věkově smíšené. Vytváříme tak prostor, který děti 

podněcuje ke spontánnímu sociálnímu učení. Přirozeně zde vznikají situace pro střetávání 
názorů a potřeb jednotlivých dětí. Starší děti se mohou uplatnit při pomoci mladším, 
mladší děti se zase od svých větších kamarádů mohou hodně naučit. Učení založené na 
principu přirozené nápodoby samozřejmě klade nároky i na učitele. Ten má dítěti 
poskytovat vzory nejen chování ale i postojů, které jsou k nápodobě vhodné. Dítě totiž 
zvnitřňuje i duševní gesta vychovávajícího člověka – přijímá naše postoje a soudy a 
ztotožňuje se s nimi. 

V průběhu dne využíváme spontánní i řízené aktivity. Činnosti na sebe navazují, 
jsou propojeny jednotícím tématem, je v nich prostor pro cílené (plánované) i nezáměrné 
(spontánní) učení. Probíhají zpravidla v menší skupině nebo individuálně. Účast na 
řízených činnostech je dobrovolná. Děti k činnosti motivujeme, povzbuzujeme, ale 
nenutíme. Děti mají možnost volby zapojit se do činnosti nebo strávit čas volnou hrou. 
Volná hra má ve školce své privilegované místo, neřídíme ji ani nehodnotíme. Invence 
působí tvořivě na formy mozku dítěte.  

Naším cílem je, aby děti byly samostatné. Proto jim, kde to jen jde, necháváme 
svobodu volby. Přejeme si, aby z nich vyrostli lidé, jež o sobě samostatně rozhodují 
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s vědomím širších souvislostí, a také přijímají zodpovědnost za svá rozhodnutí a reagují na 
ni. 

I v řízené činnosti využíváme spontánních nápadů dětí. Mohou je dále rozvíjet a 
dojít tak k novým neopakovatelným výsledkům. V průběhu práce pak dítě zažívá radost 
z učení, objevuje a získává neocenitelné zkušenosti. Učí se přímou činností, hrou, prací a 
prožitkem. 

Při činnosti ve skupině motivujeme děti ke spolupráci. Věkově smíšené třídy nám 
umožňují ponechat některé kompetence dospělého v rukou starších dětí. S úžasem pak 
sledujeme skupinku dětí, která naprosto samostatně vytváří jedinečná díla a poradí si i 
s překážkami nebo nezdary. Mladší děti se rychle učí iniciativě svých starších kamarádů a 
s odvahou se pouští do každého nového úkolu. Učitelé jsou pak opravdu jen pomocníky a 
průvodci dětí na jejich úžasné cestě za poznáváním. 

 
 

IV. Podmínky vzdělávání  
 
4.1) Materiální podmínky 

Spodní třída je tvořena hlavní místností rozdělenou do dvou částí, stavebně 
neoddělenou ložnicí a rozlehlou koupelnou. Horní třída sestává z hlavní místnosti, 
neoddělené ložnice a koupelny. Interiér školky, vybavení, hračky a výukové prvky pochází 
z přírodních materiálů, které dětem poskytují autentickou zkušenost s nimi. Ve třídách se 
nachází stoly, skříně s matracemi a lůžkovinami, nábytek, kuchyňky, zákoutí. Celý prostor 
tříd je určen pro hru. Prostředí je vytvářeno tak, aby podporovalo tvořivost a 
vynalézavost. V každé herně se nachází truhlářský ponk s materiálem a nářadím. 
V hernách je dětem volně k dispozici i množství prostředků pro výtvarné a umělecké 
činnosti. Většina hraček a pomůcek je umístěna v dosahu dětí, děti si je samy berou a vědí, 
kam je vrátit na své místo.   

Výzdoba školky se mění spolu s proměnami přírody v průběhu roku, vytváří ji 
společně děti i učitelé. Děti jsou obklopeny jednoduchými barvami a materiály, látkami 
k různým stavbám, proutěnými koši se stavebním materiálem, ručně vyráběnými 
panenkami, i nástroji pro práci. Přestože se školka nachází ve městě, poskytuje zahrada i 
okolí školky nádherné, lidmi nerušené a různými živočichy obydlené přírodní prostředí.  
Zabydlenost naší zahrady nás těší, snažíme se v ní poskytnout domov řadě různých 
živočichů.  Na zahradě máme domek pro ježčí rodinu i kamenný hotel pro ještěrky, ptačí 
budky, hnízda pro jiřičky, hmyzí hotel apod. Ideální prostor k procházkám a pobytu 
v přírodě poskytuje přilehlý sad, nedaleký božkovský ostrov a řeka Úslava. 

 
4.2)  Životospráva 

 

V mateřské škole je, vedle rodiny, dětem pokládán základ pro správnou životosprávu. 
V naší školce klademe důraz na harmonické prostředí, celostní výživu, pravidelné střídání 
aktivity a odpočinku, dostatek pohybu na čerstvém vzduchu a ohleduplný vztah k přírodě. 
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Za úplný základ pozitivního prostředí ve školce považujeme respektující a vlídné 
vztahy mezi učiteli a dalším personálem, respektující a vlídný vztah personálu k dětem a k 
rodičům.  Tyto vztahy jsou pro nás důležité a jejich rozvíjení věnujeme velkou pozornost.  

 

 

Strava  
 

Ve školce zajišťujeme celodenní stravování. Děti mají v průběhu svačin nabídku 
čerstvého (v zimním období sušeného) ovoce, zeleniny, semínek. Dbáme na dostatečný 
přísun vhodných tekutin. Děti mají celodenní přístup k čaji a vodě, kdykoli si mohou 
vybrané pití sami, případně s asistencí učitelky – učitele, nalévat. Od srpna do dubna 
odebíráme jednou týdně čerstvý jablečný mošt ze šťáhlavské moštárny k pití při svačině. 
Děti mají v případě zájmu na výběr mezi kravským a rostlinným mlékem. 

V naší školní kuchyni jsme si vědomi důležitosti toho, co jíme a jak jíme, a společně se 

snažíme vytvořit příjemnou atmosféru a dodržovat tradice a rituály, které jsou spojené s 

přijímáním potravy. 

Děti dostávají pestrou stravu, která obsahuje především celozrnné obiloviny v 

rozmanitých podobách (kaše, zavářky do polévek, kváskový chleba, pomazánky, zdravé 

moučníky), ale i hlavní jídla jako nákypy, přílohy. 

Z bílkovin preferujeme bílé maso a ryby a z rostlinných např. luštěniny, pro zpestření 

nabízíme dětem rozmanitá semínka. 

Dbáme na dostatek zeleniny a ovoce,  pokud možno z místních zdrojů od českých 

farmářů. Snažíme se o stravování co nejvíce v souladu s ročními obdobími. Čerpáme 

zejména z místních zdrojů. Naše paní kuchařka se velmi detailně zabývá vhodnou 

kombinací jednotlivých surovin, tak aby strava byla hodnotná a pro děti přitažlivá, 

samostudiem si stále rozšiřuje obzory. 

Ve školní kuchyni sladíme přírodním cukrem, medem nebo sirupy, a to v přiměřeném 

množství. Omezili jsme spotřebu másla a mléka a používáme spíše máslo přepuštěné, 

rovněž kvalitní oleje slunečnicové, řepkové a olivové. Z nemléčných nápojů dětem 

nabízíme např. rýžový, sojový, pohankový. 

Dětem dáváme možnost si vybrat z pestré palety potravin. Přihlížíme k individuálním 

potřebám každého z nás (zdravotní důvody – bezlepková dieta, časté alergie na mléko) 

k rozhodnutí rodičů (vegetariánství, žádosti o omezování bílého cukru, masa, kravského 

mléka ve stravě dětí).  

Usilujeme o rozmanitost a přitažlivost stravy. Předkládáme dětem stravu tak, aby měli 

možnost seznámit se s její přirozenou chutí, aby se jim i líbila. Vznikají tak originální 

pokrmy, které dětem chutnají. 

K dochucení používáme bylinky a sůl v přiměřeném množství a ctíme, že čím jednodušší 

úprava, tím lépe. Ve finále pak dětem poskládáme pestrý talíř, který láká nejen svým 

zjevem. Jsme nadšení, že dětem chutná a těšíme se na další nápady.  
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Každý den pečeme v domácí pekárně chléb z vlastního kvásku, z různých druhů mouky, 
kterou si i sami meleme z obilí. Na zahradě pěstujeme byliny pro kuchyni, divoké byliny 
pro přípravu čajů si děti s učiteli nosí i z venkovních procházek. 

 Jednou z pravidelných dopoledních činností ve třídách je i práce s potravinami a 
pečení. Díky NF Zelený poklad jsme si pořídili ruční mlýnky, které jsou trvale umístěny ve 
třídách. Děti tak mohou při pečení používat i vlastnoručně umletou mouku.  

Učitelé děti do jídla nenutí. V případě nezájmu je vedou k tomu, aby alespoň 
ochutnaly. Jídla jsou společná (kromě odpolední průběžné svačiny), předchází jim 
pravidelný společný rituál.  

Konzultujeme s rodiči jejich požadavky na stravování dětí, jejich specifické výživové 
potřeby. Snažíme se (nejen u dětí se zdravotními problémy) jejich rozhodnutím a přáním 
vyjít vstříc, neboť je považujeme za svrchovaná.  

 
 

Odpočinek 

Velmi důležitým fenoménem v životě naší školky je princip rytmu. Pravidelnému 
rytmu je podřízen i průběh dne. Podmínkou je rovnováha. Rovnováha mezi volnou hrou a 
činností skupiny vedené učitelem a samozřejmě také rovnováha mezi aktivitou a 
odpočinkem.  

Všechny děti po obědě odpočívají na lůžku. Tzv. „nespinkáčci“ (většinou starší i 
část mladších) odpočívají po dobu vyprávění (čtení) pohádky. Pak se věnují některé 
z klidových aktivit – prohlížení knížek, hře s panenkou, mohou si polohlasně povídat 
s kamarády na lůžku apod. 

Ukládání dětí probíhá každý den stejným způsobem, provází jej rituál, který dětem 
i učitelům pomáhá přejít z aktivního činění k odpočinku. Součástí tohoto rituálu je zpěv, 
hra na kantelu nebo tibetskou mísu a četba (vyprávění) pohádky.  

 

Pohyb  
Dáváme dětem velký prostor pro volný pohyb. Neustále mají k dispozici lavičky a 

balanční plošiny pro tvorbu různých „opičích drah“, prolézaček a bunkrů.  

 Pobyt venku, ať už na zahradě nebo při procházkách, je pohybu vyhrazen. Děti 
mají možnost lézt, prolézat, šplhat, ručkovat, skákat, balancovat, … Na školkovské 
zahradě máme stromy ideální pro trénování zavěšování, prolézání větvemi i lezení na ně 
(pouze do předem domluvené a viditelně označené výšky). Dětem při lezení po stromech 
i prolézačkách pouze asistujeme, nevysazujeme je – jsme přesvědčení, že pouze pokud je 
dítě schopno na strom (lezecí stěnu apod.) vylézt samostatně, je dostatečně obratné a 
silné, aby na něj lézt mohlo. Díky velké možnosti volného pohybu děti spontánně 
podporují svůj tělesný vývoj, koordinaci pohybů, smysl pro rovnováhu, učí se reálně 
odhadnout své možnosti,  věřit si. Jedenkrát týdně (ve středu) chodíme na polodenní 
výlety. 

Děti vedeme k přiměřenému oblékání, obouvání i chození bez bot, v jehož rámci 
chceme cíleně rozvíjet přirozenou cestou citlivost a reflexní schopnost chodidel 
stimulováním různými druhy podkladů jak v přirozeném terénu tak na dráze s různých 
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směsí kameniva, šišek, bláta, lesních plodů, semen atd. Čímž se umocňuje pohybový 
rozvoj i stabilita těla, včetně vnímavosti vůči charakteru a vlastnostem přírodnin.  

  

Vztah k přírodě 

Výchovu k ohleduplnému vztahu k okolnímu prostředí řadíme rovněž k výchově ke 
správné životosprávě v širším slova smyslu. Děti se učí vidět svá jednání i jednání jiných lidí 
i z hlediska biologického výsledku a dopadu. 

Ve školce se snažíme co nejvíce předcházet vzniku odpadů. Ty vzniklé důsledně 
rozdělujeme, třídíme a co je možné, kompostujeme.  Zároveň jsme se rozhodli, že ve 
spolupráci s (nejen) rodiči budeme sbírat některé druhy odpadů, a to buď za účelem 
využití při tvoření (kelímky, tetrapack, plata od vajec apod.) nebo  plníme  funkci 
meziskladu (tenkovrstvý hliník, noviny apod.)  

Jako čisticí prostředky (i mýdla) užíváme výhradně ekologické výrobky české 
výroby (to i s ohledem na život v domácí čistírně odpadních vod). Při ošetřování a léčení 
nemocí i zranění (např. odřeniny, rýmy) využíváme přírodní prostředky nebo prostředky 
na přírodní bázi.  Venku se naskýtá i možnost použití léčivých bylinek, např. jitrocele. Děti 
seznamujeme v rámci témat s možnostmi využití přírodních léčiv v podobě bylin z okolí 
školky pomocí jejich sběru a určování.  

 
 
4.3)  Psychosociální podmínky  
 

Prostředí školky působí vzhledem k velikosti, výzdobě i díky personálu rodinně a 
útulně.  

Snažíme se vytvářet dětem prostředí přijetí, vlídné podpory a láskyplné 
důslednosti. Vše, co dospělý dělá, pokračuje v nitru dítěte. Proto je tak důležité, jak se 
v blízkosti dítěte chováme.  

Veškeré jednání dospělých (učitelů a ostatního personálu) k dětem vychází z úcty a 
respektujícího vztahu k dítěti, které je plnohodnotným člověkem. Učitelé si kontrolují 
pravdivost svého jednání, soulad myšlení s jednáním, své včasné a emočně přiměřené 
jednání, aby byli dobrými vychovateli a společníky jako respektující autorita. Učitelé 
dětem poskytují loajalitu, podporu, dohled a doprovod. Vždy jsou si vědomi svých slov a 
činů.  Jsou si vědomi toho, že je děti konfrontují se sebou samými a že je to cesta pro 
jejich vlastní vývoj.  

Dbáme na to, aby dětem zůstávala odpovědnost za své vlastní chování, a aby měly 
možnost vidět důsledky svého chování ve své komplexnosti. Vedeme je tak, aby se uměly 
uplatnit ve společnosti a aby se uměly dobře projevovat.  

Děti jsou brány ve všech ohledech a projevech vážně. Snažíme se poznat a 
pochopit dítě a  motivy jeho chování tak, abychom mohli dítě doprovázet, pomáhat mu na 
jeho vlastní cestě, povzbuzovat ho či korigovat nežádoucí projevy. V tomto směru nám 
pomáhají k hlubšímu poznávání dítěte i rozhovory s rodiči a poznání zázemí dítěte. Opora 
o rodičovskou pomoc zkvalitňuje nejen výchovnou práci, ale i mezilidskou atmosféru ve 
školce. Pohled na dítě respektuje i duchovní stránky osobnosti a vlastní já  dítěte.  
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Snažíme se vést děti tak, aby mezi sebou mluvily zdvořile a srozumitelně, aby se 
učily vzájemné spolupráci, soucítění, respektovaly se, a aby své konflikty mezi sebou 
uměly řešit samy. Hranice, které všichni respektujeme, vznikly postupně a s ohledem na 
vývojový stupeň dětí. Síla autority učitele se přizpůsobuje typu dítěte. 

Ve školce je dodržován pracovní řád, ve kterém jsou zakotveny zásady a úkoly 
učitelů a ostatního personálu. Důsledné dodržování řádu, chodu dne a pravidel je 
prostředkem k vytyčeným cílům.  

Děti jsou šetřeny informačního přívalu, proto se ve školce nesetkají s televizí a 
počítačem. Nepodporujeme používání tabletů či notebooků u takto malých dětí, neboť 
dosud nebylo ověře vliv těchto technologií na dětský mozek a jeho pozdější kondici. 
Přehrávač hudby používáme jen k meditacím či poslechu zajímavých nahrávek.  

Adaptace dětí probíhá podle potřeb jednotlivých dětí ve spolupráci s rodiči.  

 

4.4)  Organizace chodu 

Rytmus dne  

Rodiče s dětmi mohou přicházet do školky od 7.00 hod.  Ještě společně přijdou do 
své třídy. Zde se pozdraví se svým učitelem, tím se nahlásí a poté si mohou vybrat nejen, 
zda se budou věnovat řízené činnosti či volné hře, ale také ve které třídě si budou tvořit či 
hrát. Možnost volby mohou využít až do dopolední svačiny, která probíhá v kmenové 
třídě. 

Každá z obou tříd má své dva kmenové učitele, kteří vykonávají přímou pedagogickou 
činnost 7 hodin denně. Pokud je ve školce celkem pod 20 dětí nebo je jeden z učitelů 
mimo školku, pak jsou třídy po odpočinku spojovány v dolní třídě nebo venku na zahradě. 
Zde se pak mohou mimo jiné často věnovat pokračování v dopolední činnosti, zúčastnit se 
jiné práce či si volně hrát. Den ve školce končí pro děti v 16:30.   Režim dne je orientační, 
jen doba jídla a odpočinku je závazná a závisí na tom, zda některé činnosti probíhají 
společně nebo v každé třídě zvlášť. 

 

 

Průběh dne  

07.00 – 08.45  volné hry a činnosti podle zájmu dětí 
 nabídka jedné ze společných činností z programu týdne 

08.45 – 09.15 společné pohybové činnosti  
09.15 – 09.45 svačina 

09.45 – 10.00  komunitní kruh 

10.00 – 12.00 pobyt venku 

12.00 – 12.30 oběd 

12.30 – 13.00  příprava na odpočinek 

13.00 – 14.30 odpolední odpočinek 

14.30 – 16.30 svačina, volná hra a činnosti podle zájmu dětí 

 

Součástí každého školkového dne jsou rituály. Jedním z nich je komunitní kruh. V 
něm má každé dítě (nebo dospělý) možnost sdělit ostatním cokoli, co je pro něj zrovna 



 
 

 
 

13 

důležité. V kruhu se učíme vyjádřit své myšlenky, a také respektovat prostor druhého. 
Učíme se naslouchat. Součástí kruhu může být i pohybová nebo prstová hra, zpěv a hra 
na hudební nástroje. 

Respektujeme individuální potřebu spánku i konzultujeme přání rodičů. Děti 
předškolního věku odpočívají na lůžku alespoň 30 minut.  

Klasické pohádky, které jsou plné obrazů důležitých pro dětskou duši, vyprávíme 
(čteme) opakovaně - stejná pohádka děti provází po dobu  i několika týdnů.  Pohádku 
vybíráme s přihlédnutím k aktuálnímu tématu a věku dětí. 

 

Rytmus týdne  

Jednotlivé dny máme ve školce svázané s konkrétními činnostmi.   

K pondělí patří prostorové tvoření. Modelujeme z včelího vosku (je na dotek velmi 
příjemný, má příjemnou medovou vůni a dobře drží tvar), pracujeme také s keramickou 
hlínou, papírovou hmotou, tvoříme koláže, asambláže apod. 

V úterý pracujeme s potravinami, pečeme. Konkrétní recepty vybíráme podle 
aktuálního tématu. Snažíme se dětem poskytnout celou škálu chutí a vůní. Společně 
poznáváme zrakem, hmatem i čichem různé druhy potravin. Děti mají možnost seznámit 
se s celým procesem výroby jídla a poznávají všechny související činnosti a jejich 
vzájemnou propojenost od vytváření těsta až po pečení v troubě. 

Středa je naším procházkovým dnem. Rodiče již ví, že tento den se scházíme do 
určené hodiny, řádně oblečeni a vybaveni pak vyrážíme na cestu. … Častým cílem našich 
cest je meandr u řeky Úslavy. Z cesty se vracíme ještě před obědem.  

Ve čtvrtek se věnujeme kresbě nebo malbě. Při malování nevedeme děti jen ke 
ztvárnění konkrétních předmětů, ale i k prožitku barvy. Kromě tradičních kresebných 
pomůcek (voskovky, pastely, pastelky, křídy, tuše…) používáme také voskové bločky, 
které mají širokou stopu a jsou měkké - umožňují ztvárnění prožitků ve velkých barevných 
plochách a díky jejich vrstvení mohou děti pozorovat vznikání nových odstínů. Často 
malujeme akvarelovými barvami. Děti mají prostor ke hře s barvou a vodou. 
Prostřednictvím této činnosti rozvíjí svůj cit pro barvy, zažívají vznik doplňkových barev, 
rozvíjí svou představivost. 

V pátek je více prostoru pro muzicírování. Používáme melodické a rytmické 
hudební nástroje s různými polohami tónů v bohatém počtu zvukových barev. V pátek si 
prostě „hrajeme“.  

Činnosti pohybového, rytmického a hudebního charakteru jsou nedílnou součástí 
každého dne v týdnu. Písničky, říkanky, taneční nebo pohybové hry se vždy vztahují 
k aktuálnímu tématu, spojují tak jednotlivé dny jako zlatá nit.   

 

4.5) Řízení školy  
  

Statutárním zástupcem školy je paní ředitelka jmenovaná zřizovatelem, 
podstatným výkonným činitelem je i zástupce zřizovatele. Ředitelka řídí provoz školy po 
stránce právní, organizační, hospodářské a technické. Povinnosti a odpovědnost 
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jednotlivých pracovníků školy jsou stanoveny v pracovním řádu a dalších vnitřních 
předpisech školy. Co se týká vedení školy, v tomto směru jsou všichni partnery, vedení 
školy je kolegiální (tedy zřizovatel, ředitel, učitelé a ostatní personál), o všech důležitých 
otázkách rozhoduje celý kolektiv.  

Předávání informací probíhá na provozních a pedagogických poradách a 
prostřednictvím e-mailů. Rodičům jsou předávány informace osobně při předávání dětí, 
na nástěnkách v šatně a pravidelně na začátku každého týdne jsou rodiče informováni o 
plánovaných činnostech v daném týdnu prostřednictvím e-mailu. 

Školka spolupracuje se Základní školou a mateřskou školou Plzeň-Božkov, se 
Základní školou Dobromysl, Základní školou Martina Luthera v Plzni, vzdáleněji s  
waldorfskými mateřskými školami a lesními školkami v ČR. Na některé slavnosti školky je 
zvána i (nejen) božkovská veřejnost. 

 
4.6)  Personální a pedagogické zajištění  
 

Kolektiv školky sestává z 5 pedagogů (4 učitelé a ředitelka školy). Stravování 
zajišťuje pracovnice školy – vedoucí školní výdejny, která je zároveň i kuchařkou.                         
O pravidelný úklid se stará teta na úklid a učitelé po ukončení výchovné práce s dětmi. 
Personál školky je vybírán velmi pečlivě a společným kritériem pro všechny je  radost , 
optimismus a odpovědnost – a takový přístup jak k životu, tak k práci ve školce.  Právě 
učitelé  i ostatní personál jsou tím, co nejvíce ovlivňuje úroveň vzdělávání.  

Kolegium školky je v úzkém kontaktu, dvakrát za měsíc se  pracovníci školky schází 
– jedno setkání je věnováno hodnocení proběhlých událostí, přípravě budoucí činnosti, 
popř. dalším organizačním záležitostem a metodickým tématům. Druhé setkání je 
věnováno společnému čtení textu a rozhovorům o dětech. Vzájemné vztahy jsou 
postupně budovány na respektu a úctě k sobě a na vzájemné pomoci.   Vzájemné pozitivní 
vztahy v kolektivu školky jsou prohlubovány i společnými akcemi. Nadšení a síla 
mezilidských vztahů pomáhá školce překonávat i těžké překážky. 

Vyznáváme filosofii, že výchova začíná sebevýchovou. Proto je pro nás 
samozřejmostí pracovat na sobě, rozvíjet se, vzdělávat se. Učitelé se sami i společně 
vzdělávají (3 studují předškolní pedagogiku na VŠ, ostatní si podle možností a zájmů 
doplňují informace a zkušenosti v uměleckých aktivitách, v tématech udržitelného 
životního prostředí atd.) formou odborné četby, účastí na seminářích, workshopech, 
přednáškách apod. Navštěvují Seminář waldorfské pedagogiky předškolního věku 
pořádaný Asociací waldorfských mateřských škol a jiné související semináře (např. 
semináře eurytmie, muzikoterapie,..), kurzy KCV v Plzni. Učitelé mají cíle společné a cíle 
individuální a každý učitel přináší do školky svůj vlastní díl.  

 

 4.7)  Spoluúčast rodičů, vztahy s rodiči   
 

Vztah k rodičům je budován a funguje na vztahu spolupráce, vzájemné důvěry a 
dobré komunikace. Uvědomujeme si, že při výchově dítěte je zapotřebí znát jeho rodinné 
poměry, a co nejvíce spolupracovat s jeho rodiči. Pro podporu vztahů s nimi a vytvoření 
podmínek pro vzájemné sdílení plánujeme ve školce připravovat různé tvůrčí a kulturní 
aktivity a přednášky určené právě rodičům.    
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Školka vychází vstříc potřebám rodičů. Vytváří zázemí, kde mohou pobývat a 
mluvit o dítěti. Formy spolupráce s rodiči jsou společné schůzky, individuální konzultace, 
společné tvořivé činnosti a společné slavnosti a vícedenní pobyty (rodičů a dětí)  v 
přírodě.  

Komunikace s rodiči je osobní, emailová, telefonická a písemná na nástěnkách 
s dostatečným předstihem.  

Učiteli je podporován aktivní přístup rodičů ke školce, rodiče se mohou podílet na 
aktivitách a údržbě školky.  

Učitelé rodiče předem informují o plánovaných činnostech (formou mailu), v 
případě zájmu mohou rodiče do přípravy činností vstupovat s vlastními náměty, 
zkušenostmi a znalostmi. Na nástěnce umístěné v šatně mají rodiče k dispozici básničky a 
písničky, které děti provází aktuálně probíhajícím tématem. 

Školka rodičům nabízí též možnost půjčování literatury (knihy, časopisy) o různých 
tématech (výchova dětí, pedagogika, anthroposofie, muzikoterapie, příroda, psychologie, 
tituly s globálními tématy, pohádkové knihy Jakoba Streita, atd., dále časopisy Člověk a 
výchova, Studánky, Věnečky, atd.). Knihovna pro rodiče se nachází v suterénu školy, 
výpůjční doba knih je jeden měsíc. Seznam knih k zapůjčení je k dispozici na internetových 
stránkách školy a informace o rozsáhlejším rozšíření výběru jsou rozesílány i emailem.  
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V. VZDĚLÁVACÍ OBSAH 

 

Naše vzdělávací nabídka je členěna do šesti základních bloků (5.1. – 5.6.). Tyto 
bloky nejsou řazeny chronologicky. Jejich obsah vychází ze života dětí, z přirozeného 
rytmu ročních dob, z různých společenských a přírodních skutečností. Učitelé s nimi tudíž 
pracují na základě aktuální situace. Jsou tudíž rozpracovávány do TVP v rytmu roku, 
prolínají se, opakovaně se objevují v různých obměnách a na různě dlouhou dobu. 

 

 
 
5.1. Život ve školce 

 

charakteristika: 
Ve školce se děti setkávají s novou životní situací – mají se stát jedinečnou, 

spolupracující a respektující částí různorodé skupiny. K tomu je třeba, aby dosáhly jistého 
stupně samostatnosti, naučily se prosadit svůj názor, uměly vyjadřovat své emoce, aby se 
spolupodílely na vytvoření pravidel a daná pravidla pak dodržovaly, aby společně 
s ostatními vhodným způsobem řešily problémy a konfliktní situace, naslouchaly si.  

 
naše záměry:  

 navazování  vztahů s novými kamarády, rodiči, pedagogy a ostatními lidmi ve 
školce 

 poznávání vlastních možností,  komunikace a spolupráce s ostatními 

 vytváření a upevňování pravidel společného soužití 

 vytváření společných rituálů jako součásti života skupiny dětí a dospělých 

 získávání vědomostí o správném chování nejen k sobě samému, ale i k ostatním 
dětem 
 
 

 
co dětem nabízíme 

 psychomotorické hry 

 senzomotorická cvičení 

 kruhové hry 

 komunitní kruh 

 individuální rozhovory 

 pravidelný rytmus dne 

 vytváříme společně pravidla, aby se nám dobře dařilo 

 cizí lidé – seznamujeme se s novými kamarády, dospělými, ale pozor! 

 hry na rozvoj pocitu sounáležitosti, kamarádství, citlivého jednání, přívětivosti, 
součinnosti a spolupráce 
 

 
co se děti naučí 

 dokáží komunikovat s vrstevníky i dospělými 
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 vytvářet pravidla pro efektivní fungování společenství a snažit se o jejich 
respektování a dodržování 

 prožívat pozitivně setkávání s druhými lidmi 
 

 
 
 
 
 

5.2. Já 

 

charakteristika: 
 Chceme děti provázet a podporovat na jejich cestě, aby se stali se svobodnou, 

sebevědomou, jedinečnou osobností. Osobností, která zná své silné i slabé stránky. 
Osobností, která umí překonávat překážky, řešit různé životní situace, jednat samostatně 
ale i domlouvat se a spolupracovat s ostatními. 

Každé z dětí má svou vlastní cestu, způsob a rychlost postupování. Tento fakt 
respektujeme, při práci s dětmi vycházíme z jejich konkrétních potřeb, z aktuální situace. 
Všechny činnosti vedeme tak, aby nebylo nutné provádět v hodnocení srovnávání dětí.  

naše záměry:  

 uvědomění si a poznávání svého těla a svých smyslových, pohybových a 
uměleckých možností 

 prohlubování vyjadřovacích schopností 

 získávání vědomostí o správném chování nejen k sobě samému, ale i k ostatním 
dětem /lidem/, o přátelství, o vztazích v  rodině, smyslu spolupráce a o toleranci lidí 
všech národností a barev pleti 

 uvědomování si své vlastní identity 

 
 

co dětem nabízíme 

 hry kde vnímáme vlastní tělo 

 volná hra, prosociální hry, komunitní kruh 
 psychomotorické hry 

 opičí dráhy 

 rozhovory o nemoci a co nás uzdravuje 

 smyslové hry zaměřené na - hmat, sluch, čich, chuť, zrak, rovnováhu 

 nelokomoční pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě…) 

 lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky, poskoky, lezení..) 

 rozlišujeme zlo a dobro 

 činnosti vyžadující samostatné vystupování, vyjadřování, rozhodování a 
sebehodnocení 

 aktivity podporující sbližování a kamarádství 
 

co se děti naučí 

 znát své tělo, vnímat své potřeby a poznávat, co je pro nás zdravé a co 
nebezpečné 
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 vyjadřovat samostatně své pocity, prožitky, zájmy i potřeby  

 dokázat se domluvit s vrstevníky, prosadit svůj názor a najít si své místo ve skupině 
a umět se i podřídit potřebě skupiny popř. jednotlivce 

 rozlišit společenské skupiny – rodinu, kamarády, společenství, cizí lidi 

 mít zdravé sebevědomí a schopnost sebehodnocení 

 mít zájem o své okolí, poradit si přiměřeně s nově vzniklou situací a řešit ji 

 vědomě využívat svých smyslů 

 zvládat vlastní potřeby a zájmy a soustředit se na jednorázový výkon, sebevědomě 
vystupovat v kolektivu, ale i spolupracovat ve skupině 

 zvládat dovednosti v oblasti jemné motoriky při práci s různými materiály 
 
 

5.3. Moje kořeny a život ve společnosti 
 

charakteristika: 
 Každý z nás někam patří, z něčeho vyrůstá. Narodili jsme se v konkrétní zemi, 

městě, rodině. Poznáváním svých kořenů poznáváme sami sebe a následně i druhé; 
můžeme porozumět souvislostem, vidět vzájemné vazby. Pouze, když jsou naše kořeny 
pevné, můžeme růst vysoko a s odvahou překonávat překážky. Je krásné, když se 
můžeme sejít při slavnostní příležitosti a společně tyto chvíle prožívat. 

Můžeme poznávat naši společnost a pravidla, která v ní fungují. Jaký je náš život ve 
společenství, čí práci využíváme a jak můžeme pomoci lidem ve svém okolí. 

 naše záměry:  

 rozvoj prosociálního chování mezi dětmi 

 uvědomovat si, co slavíme a proč je to pro nás důležité 

 vést děti k aktivnímu zapojování dětí do příprav společných akcí 

 prožívání radosti ze společné činnosti a aktivní zapojení rodičů do života 
společenství třídy 

 vnímání a aktivní  prožívání toho, co se děje kolem nás, projevování svých pocitů 

 sledování života člověka a celé lidské společnosti  (rodina, škola, město,...) 

  umět se orientovat v povoláních (řemeslech..), prohlubovat znalosti o osobách, 
které je provádějí (provozují) 

 učit  se zacházet s některým nářadím  

 posilování poznatků o bezpečnosti při jakékoliv činnosti a upozorňování na možné 
nebezpečí 

 získávání poznatků v oblasti výroby, zkušenosti s materiály 

 diskutování a hledání vhodné odpovědi na otázky: Jak co vzniklo? Jaký je to 
materiál? 

 zkoumání rozdíly tvarů, barev, vzorů… 

 pozorování strojů, které pomáhají při práci 

 pěstování správného jazykového citu pomocí opaku názvu povolání  
 (zahradník x zahradnice, plavčík x plavčice…) 

 získávání vědomostí a návyků spojených s pravidly silničního provozu 

 hledání rozdílů v dopravních prostředcích a povídání si o jejich účelu 

 rozvoj znalostí o pravidlech silničního provozu a nutnosti jejich dodržování 
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 rozvoj předmatematických dovedností 
 

 

co dětem nabízíme 

 zapojení rodičů do příprav i do účasti na slavnosti 

 příprava výzdoby – práce s papírem, přírodninami a jiným materiálem – stříhání, 
lepení, trhání, skládání, modelování, prostorové objekty….. 

 seznamování a procvičování říkadel, básní, písní, tanečků 

 organizační zajištění společných akcí 

 návštěva divadla, výstavy 

 umělecké ztvárnění prožitku – výtvarné, řečové.. 

 dramatická improvizace 

 prostorová tvorba 

 tvorba mandal 

 rozhovory o tom, kdo patří do naší rodiny, vztahy a spolupráce v rodině, povolání 
rodičů 

 společné aktivity – akce s rodiči, vystoupení dětí, divadlo, výstavy, návštěvy… 

 námětové hry 

 sociální a interaktivní hry, hraní rolí 

 vycházky, výlety 

 pozorování práce dospělých 

 pomáhat kamarádovi 
 

 

 

co se děti naučí 

 uvědomit si výjimečnost okamžiku 

 projevovat zájem o své okolí 

 osvojí si základní vědomosti o rodině, škole, městě 

 umí orientovat v povolání, má znalosti o osobách, které jej provádějí, ví čím jsou 
tyto osoby charakteristické a jaké nástroje potřebují ke své práci 

 získat potřebné poznatky z oblasti výroby, dokázat vyprávět jak co vzniklo, má 
zkušenosti s materiály a umí je pojmenovat i najít ve svém okolí  

 všímat si strojů v místech, kde se pohybují, zná názvy nářadí, které nám usnadňuje 
práci, ví, jak s ním správné zacházet (manipulovat), aby dbalo na bezpečnost práce 

 získávat vědomosti a návyky spojené s pravidly silničního provozu, vědět jak se 
chovat na chodníku i při přecházení vozovky a dokázat tyto pravidla dodržovat, 
pomáhat mladším 

 uvědomovat si, že patřím do tohoto světa, jsem jeho součástí a mohu jej ovlivnit 
 
 
 

5.4. Jsme součástí přírody 

 

charakteristika:  
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Příroda je mocná síla, kterou bohužel naše civilizace opomíjí, případně s ní bojuje. 
Zapomínáme, že jsme její součástí, že jsme na ni závislí a i ona je částečně závislá na 
našem počínání. Je potřeba s ní navázat vztah, abychom ji porozuměli, respektovali ji a žili 
s ní v souladu. Abychom již dále nemařili její dary a neničili prostředí, ve kterém žijeme. 
Abychom i sebe uvedli do harmonie respektováním jejích rytmů, jež se i v nás lidských 
bytostech odráží.  

Konzumní společnost nás vytrhává ze souvislostí, které k onomu úctyplnému 
vztahu vedou. Aktivní účastí na procesech péče o půdu, setby, pěstování, sklízení a 
zpracování plodin, rostlin a prožívání rytmů přírody můžeme ony souvislosti prožít a tím 
obnovit přirozené pouto s přírodou.  

naše záměry:  

 uvědomění si existence živé a neživé přírody 

 vytváření elementárních poznatků o zeměkouli, o vesmíru (např. jak vypadá,  vliv 
činnosti  slunce na pozemský život), vnímat rytmy dne, týdne, měsíce a roku 

 vnímání změny počasí v jednotlivých ročních obdobích 

 sledování života v základních ekosystémech (hory, rybník, les, louka,..) 

 seznamování se a prohlubování znalostí o rostlinách a jejich využití (stromy, keře, 
byliny, obiloviny, ovoce, zelenina…….) 

 využívání všech smyslů k rozlišování jednotlivých druhů rostlin 

 podílení se na péči o rostliny a vnímání, co rostlina ke svému růstu potřebuje 

 získávání a osvojování si nových poznatků ze života zvířat 

 posilování ohleduplnosti, zodpovědnosti, pociťování sounáležitosti a úcty ke 
zvířatům 

 mít povědomí o ochraně živočichů, vědět jak se k nim chovat, ale také mít 
povědomí o správném způsobu chování při pobytu v jejich přirozených 
podmínkách, vědět, že všude platí určitá pravidla 

 rozlišit možné nebezpečné situace, které mohou nastat při styku se zvířaty, vědět, 
jak se chránit   

 

co dětem nabízíme 

prohlížení obrázkových knih 

 četba, vyprávění pohádek a příběhů 

 výtvarné ztvárnění a využití různých materiálů k tematickému vyjádření 

 využití říkadel, básní a písní s tématikou z přírody  

 hry s pískem, hlínou, dřevem, vodou, kameny, vzduchem - pokusy 

 pozorování počasí, okolní přírody 

 smyslové a spontánní hry 

 ekohry  

 třídění odpadu 

 tematická výzdoba chodeb a tříd 

 chov králíčka, morčete 

 vycházky, výlety, výstavy 

 konstruktivní činnosti, stavění přístřešků, krmítek, obydlí…. 

 práce s přírodními materiály 

 využití rostlinných materiálů ke hrám i k výzdobě 
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 využívat nenadálé situace k poznávání nových skutečností a souvislostí 

 péče o květiny ve třídě, na záhonku 

 přímé pozorování živočichů v jejich přirozených podmínkách 

 poučení o možných nebezpečných situacích při styku s neznámým zvířetem 

 praktické činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu 

 práce na zahradě 

 návštěva farmy 

 mletí mouky, pečení chleba 

 zpracovávání rostlin a plodů 

 hra se zvukem, tichem, ozvěnou 

 výtvarné tvoření s motivy zvířátek a rostlin 

 lisování květin, vytváření herbáře 

 hry zviditelňující vzduch (hry s bublinami, peříčky, větrníkem…) 
 

co se děti naučí 

 chápat význam třídění odpadu 

 chápat nutnost ochrany přírody a životního prostředí 

 rozlišovat negativní a pozitivní vlivy na životní prostředí, zaujímat správné postoje, 
nebýt lhostejný a správně jednat 

 pochopit, že jsme malou částečkou obrovského a složitého systému, který se 
nazývá planeta Země  

 záměrně pozorovat, všímat si přírodního okolí a změn 

 poznat, pojmenovat a rozlišovat jednotlivé rostlinné druhy i znát jejich základní 
zástupce (nejčastější, nejdostupnější, se kterými se nejvíce setkávají) 

 vědět, co rostlina potřebuje k růstu a čím je užitečná 

 znát i nebezpečné rostliny a jak s nimi zacházet 

 mít povědomí o tom, že jsme také součástí přírody a tudíž o ni musíme pečovat a 
chránit ji, abychom ji nadále mohli využívat a těšit se z ní  

 umět rozlišit zvířata podle prostředí, ve kterém žijí (volně žijící, hospodářská, 
cizokrajná), mít povědomí o jejich podmínkách a způsobu života 

 umět vyjmenovat základní charakteristické znaky zvířat, vnímat jejich odlišnost a 
bohatost, umět o ně pečovat  

 uvědomovat si svou zodpovědnost ke zvířatům, ale také k životnímu prostředí, mít 
pocit sounáležitosti a úcty ke všemu živému, umět se chovat ohleduplně 

 aktivně přistupovat k problémům, řešit je 

 kontrolovat projevy svého chování a emocí, přívětivě se chovat ke zvířatům, 
pociťovat k nim určité citové vazby 

 mít základy prosociálního chování, vědět, jak živočichy chránit, pomáhat a chovat 
se k nim hezky, respektovat  pravidla chování v jejich přirozeném prostředí 

 znát možnosti nebezpečí  při styku s neznámými  zvířaty, chovat se obezřetně, 
vědět, jak se v takové situaci zachovat, mít povědomí o vlastním bezpečí a zdraví 

 vnímat přírodu v rytmu roku 
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5.5. Voda a život 

 

charakteristika:  
Voda, jeden ze základních elementů má v našem vzdělávacím plánu významné 

místo. Tato skutečnost je dána mimo jiné přírodními podmínkami okolí naší školky. Řeka, 
plynoucí za školní zahradou dokonale dotváří její harmonické prostředí, a poskytuje našim 
dětem příležitosti k pozorování vodního živlu i k rozeznávání rostlin a živočichů, které 
v okolí řeky našly svůj životní prostor. 

Voda je ideálním objektem zkoumání. Je to nenahraditelná nositelka života, 
mimořádná ve své všudypřítomnosti, proměnlivosti a mnohosti podob a forem, které 
nabývá, v pohybu, který je pro ni charakteristický. Voda uchovává informace a energii, 
reaguje na duševní a emocionální procesy.  

naše záměry:  

 uvědomění si, že tím, jak se chováme a žijeme, ovlivňujeme vlastní zdraví a životní 
prostředí, určujeme budoucnost celé planety 

 získávání vědomostí o správném chování člověka k přírodě a celému životnímu 
prostředí a rozvíjet pocit sounáležitosti s přírodou, planetou (vnímat, že jsme její 
součástí a mít ji rád) 

 získávání nových zkušeností a zprostředkování prožitků z pobytu ve volné přírodě 

 poznávání celého ekosystému - řeka 
 

co dětem nabízíme 

 říkanky a písně s tématem vody 

 taneční improvizace 

 malování akvarelovými barvami 

 pohybové hry 

 mramorování 

 výroba a pouštění lodiček 

 hry a experimentování s vodou 

 energetizace vody 

 pozorování řeky u mateřské školy 
  
 

co se děti naučí 

 záměrně pozorovat, všímat si přírodního okolí a změn 

 vědět, že živá a neživá příroda existuje nejen na povrchu Země, ale i v podzemí a 
hluboko v oceánech 

 

 
5.6. Letem světem 

 

charakteristika:  
Svět je nekonečně rozmanitý. Lidé na této planetě žijí ve velmi odlišných 

podmínkách. Nejen krajina a podnebí různých koutů světa, ale i způsoby, vzhled a životní 
styl jejich obyvatelů odráží tuto různorodost. 
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Vypravíme-li se do těchto jiných světů, poznáme-li jiné zvyklosti, necháme-li na své 
smysly působit nové barvy, zvuky, vůně a chutě, vžijeme-li se do lidí v jiných životních 
poměrech, naplní nás úžas nad rozmanitostí světa, přírody a lidí. A možná nakonec 
najdeme i mnoho toho, co je pro nás všechny shodné, co nás všechny spojuje. Naše 
vztahování se k tomu „cizímu“ prodchne pochopení, úcta a tolerance.  

Seznámíme se s indiánskou „filozofií“ zahrnující vztah k Zemi, úctu ke všemu 
živému, k moudrosti stáří, soudružnost a žití v souladu s přírodou. Zkusíme prožít všechny 
4 živly (zemi, oheň, vodu, vzduch), stimulovat smysly, tvořivě si hrát.  

naše záměry:  

 vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností 

 vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách 

 poznávání pravidel společenského soužití 
 
co dětem nabízíme 

 vyrábění kostýmů a masek 

 práce s textilem 

 zdobení těla 

 fantazijní hra a dramatizace 

 četba z knihy Indiánská cesta Učení o tom, jak rozprávět s Matkou Zemí 

 stavění venkovního příbytku 

 poslech hudby z různých míst světa 

 zpěv písní oslavujících přírodu 

 příprava netradičních jídel 

 smyslové experimenty 

 sběr rostlin 

 tvoření s kořením  

 návštěva chovatelů koní v blízkém okolí 

 zimní pobyt na horách   

 práce s keramickou hlínou 

 vaření venku 
 

co se děti naučí 

 vědět, že existují jiné národy a  pro nás neobvyklá cizokrajná příroda 

 pochopit, že každý má ve společenství své místo 

 vnímat odlišnosti jiných kultur 

 dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě 
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VI. Organizace vzdělávání  

 
 Děti jsou přijímány zpravidla ve věku od tří do šesti až sedmi let a jsou ve školce 

rozděleny do dvou tříd. Do spodní třídy je přijímáno 22 dětí, do horní 18. Zařazování dětí 
do tříd vychází z posouzení všech okolností u jednotlivého dítěte. Kritéria pro přijetí jsou 
stanovena v samostatném předpisu, děti jsou přijímány na základě žádosti o přijetí a 
evidenčního listu, při řádném zápisu, v případě volné kapacity v průběhu roku.  

Učitelé vykonávají 6 hodinovou přímou pedagogickou činnost. K  překrývání ve 
třídě tedy dochází od 9.30 do 14.00.  

 

VII. Evaluační systém  

 

Nejpodstatnější a nejčastěji užívanou formou evaluace je u nás denní autoevaluace 
každého pracovníka a denní evaluace pracovníků navzájem.  Každý si v případě potřeby 
zapisuje své hodnocení, příp. i v třídní knize nebo záznamech o dětech, a může jej řešit na 
společných schůzkách. Vzhledem k častému kontaktu učitelů obou tříd při pedagogické 
práci navzájem, probíhá určitá sebe-kontrolní činnost neustále.  

Dalším, písemným, výstupem jsou hodnocení tematických celků, jejichž průběh, 
výsledky a výstupy dětí a porovnání očekávání s reálnými výsledky učitelé zpracovávají po 
ukončení tématu. Tato hodnocení slouží především pro účely rozvinutí nového tématu 
nebo individuálního zaměření na dítě v určité oblasti, a nebo na činnost a pro využití 
v příštím roce.  

Na provozních a pedagogických poradách jsou řešeny závěry z kontrol a hospitací. 
Závěry z nich se mohou promítnout i do vnitřních předpisů, směrnic, pravidel či cílů školy. 
Informace jsou vyhodnocovány co do promítnutí do obsahu, procesu i podmínek 
vzdělávání průběžně a operativně a odpovědnost zúčastněných je tak vyvozována 
bezodkladně.  
 

Na závěr školního roku zpracováváme písemné zhodnocení uplynulého roku, 
porovnání plánu s uskutečněným programem, hodnocení výsledného efektu, stanovení 
dalších vizí, cílů a cest. Dále jsou přehodnoceny cíle ŠVP a z těchto hodnocení se pak 
vypracovává zpráva, která je veřejným dokumentem školy.  

 
 
 
 
 

 
 


