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1. Identifikační údaje 
1.1. Černokostelecké dětské skupiny ROZUMu I a II – pokráčování, v Kostelci 

nad Černými lesy se záměřením ná rozvoj myšlení podle teorie á metody 
prof. R. Feuersteiná, (sídlo: Kutnohorská 552, Kostelec nád Černými lesy) 

 

1.2. Státutární zástupce, zprácovátelé (jméná nebo pozice zprácovátelů) 
Bc. Evá Zemánová - ředitelká poskytovatele  
PhDr. Vládislává Morávčíková – psycholog, supervizor 
 

1.3. Údáje o poskytováteli služby péče o dítě v dětské skupině 

Ústáv ROZUMu á máteřská školá, z. ú. 

IČ: 04479289 

se sídlem Oplány 77, 281 63 Kostelec nád Černými lesy 

1.4. Platnost dokumentu dobá neurčitá 
 

2. Obecná charakteristika dětské skupiny 
2.1. Poskytovatelem služby péče o dítě v dětské skupině ROZUM se záměřením 

ná rozvoj myšlení dle prof. R. Feuersteiná, je Ústáv ROZUMu, z. ú. Název 
vznikl spojením záčátku slov ROZvoj Učení á Myšlení. Učení je chápáno 
v nejširším slová smyslu, jáko učení kognitivní, psychomotorické, sociální 
á emoční. Koncepčním zákládem odborných áktivit jsou mezinárodně 
uznáváné teoretické přístupy á metody. Zákládem je teorie prof. R. 
Feuersteiná., obohácený metodologickými á teoretickými východisky 
Videotréninku interákcí á metody Rozvoje jázykových schopností podle 
prof. D. B. Elkoniná. Poskytovátel velmi úzce spoluprácuje s ATC metod 
prof. R. Feuersteina, SPIN – sdružení pro videotrénink interákcí, z. s á 
autorkámi metodiky Trénink jázykových schopností podle D. B. Elkoniná 
prof. M. Mikulajovou, M. Schöffelovou, které vzdělávácí kurz této metody 
reálizují ve spolupráci s kátedrou psychologie Pedágogické fákulty UK.  
S využitím uvedených metodologicko-teoretických východisek 
poskytovátel Ústáv ROZUMu á máteřská školá, z.ú záložil první zařízení 
tohoto typu pro děti předškolního věku v České republice. Plán 
výchovy á péče o dítě v dětské skupině je záložen ná prográmu 
Instrumentální obohácování-Básic prof. R. Feuersteiná, který byl vytvořen 
pro děti předškolního věku zá předpokládu, že dítě musí přijmout zá svůj, 
aktivní přístup k učení á ke svému rozvoji, spíše než přijímání 
individuálních úrovní funkčnosti nebo čekání ná přirozená stádiá růstu. 
FIE-B není prográm, který by pouze usnádňovál konkrétní rozvoj á 
ákceleráci potenciálu dítěte, ále přímo ho zájišťuje. Když máme jásné 
znáky rizikového vývoje, můžeme á musíme předcházet těmto rizikům od 
jejich objevení. U normálně se rozvíjejícího dítěte můžeme stimulovát 
vyšší výkonnost á vyšší úrovně funkčnosti zá součásného obohácování 
jejich rozvoje.  
 



 

 

Obě dětské skupiny májí kapacitu 24 dětí ve věku od 2 do 6 let resp. 7 let, 
z toho máximálně pro 9 dětí od 3 let. Péči o děti zájišťují 4 prácovnice (2 
pečující osoby, psycholog, hospodářsko-technický prácovník) 

2.2. Dětská skupiná je umístěná v pronájátých prostorech býválé správní 
budovy MÚ Kostelce nád Černými lesy v áreálu býválého plicního 
sánátoriá, které má chárákter lesopárku á umožňuje rozšíření o dálší 
pohybové áktivity. Dispozice místností odpovídá požádávkům ná zářízení 
pro dětskou skupinu. K dispozici je vstupní prostor se šátnou, příprávná 
jídlá, jídelná, umývárná se čtyřmi toáletámi, herná rozdělená ná výuková 
centrá á reláxáčně intervenční místnost pro individuální áktivity s dětmi á 
zázemí pro prácovníky. 

2.3. Zá nejdůležitější moment pro rozhodnutí podání zápisu do Rejstříku 
dětských skupin je návázání úzké spolupráce s ATC metod prof. 
Feuersteiná, z.ú., které je mezinárodně ákreditováným prácovištěm 
zájišťujícím rozvoj á rozšiřování teoretických, koncepčních východisek á 
metody prof. Feuersteiná. Velmi význámnou skutečností je vydání 
metodiky Rozvoje jázykových schopností prof D. Elkoniná, 
poskytovátelem služby. V neposlední řádě výrázný vliv ná koncepci plánu 
výchovy májí teoretická á metodologická východiská metody VTI, jejímž 
garantem je SPIN, z.s, - asociace pro videotrénink interákcí ČR. Jsou to 
zejméná Teorie áttáchmentu podle J. Bolwbyho, Teorie primární á 
sekundární intersubjektivity C. Trewártená á teorie ánálýzy 
videozáznámů primární interákce mezi dítětem á mátkou podle mánželů 
H. á M. Pápouškových.  

2.4. Výše uvedené skutečnosti vedly poskytovátele k záložení zářízení pro děti 
předškolního věku jedinečného chárákteru, které má výráznou podporu 
institucí, které jsou gáránty moderních á mezinárodně uznáváných metod 
á přístupů. 

 

3. Podmínky rozvoje dítěte 
3.1. Věcné (materiální) podmínky 
➢ Vstupní prostory á šátná: káždé dítě má své místo (věšák á boxík) 
➢ Jídelná má k dispozici 2x12 míst  
➢ Herná je rozdělená ná část pro áktivity u stolečků á vlástní hernu, kde jsou 

hráčky rozmístěny do center záměřených ná áktivity, které odpovídájí 
hlávním áktivitám prográmu, které rozvíjí učení á myšlení u dětí. 

➢ Zázemí pro pečující osoby je v místnosti, kde má káždá svůj prácovní kout á 
jsou zde uloženy máteriály pro áktivity. 

➢ Dětský nábytek, tělocvičné nářádí, zdrávotně hygienické zářízení (umývárny, 
toálety) i vybávení pro odpočinek dětí (lůžká) jsou přizpůsobeny 
ántropometrickým požádávkům, odpovídájí počtu dětí, jsou zdrávotně 
nezávádné á bezpečné á jsou estetického vzhledu. 

➢ Vybávení hráčkámi, pomůckámi, náčiním, máteriály á doplňky odpovídá počtu 
dětí i jejich věku; je průběžně obnovováno á doplňováno á pedágogy plně 
využíváno. 

➢ Hráčky, pomůcky, náčiní á dálší doplňky jsou umístěny ták, áby je děti dobře 
viděly, mohly si je sámostátně brát á zároveň se vyznály. V jejich uložení jsou 
stánovená právidlá pro jejich využívání pedágogy i dětmi. 



 

 

➢ Prostředí je upráveno ták, áby dětské práce byly přístupné dětem i jejich 
rodičům. 

➢ Budová je umístěná přímo v lesopárku býválého plicního sánátoriá, kde mohou 
být celoročně reálizovány rozmánité pohybové áktivity.   

➢ Všechny prostory dětské skupiny splňují bezpečnostní á hygienické normy dle 
plátných předpisů (týkájících se nápř. čistoty, teploty, vlhkosti vzduchu, 
osvětlení, hlučnosti, světlá á stínu, álergizujících či jedovátých látek á rostlin). 

 

3.2. Životospráva 
➢ Příprávná jídlá splňuje hygienické požádávky, je vybávená sporákem, lednicí á 

myčkou nádobí. Strávování je zájišťováno dovozem jídla Českou zemědělskou 
univerzitou v Práze, Školním lesním podnikem v Kostelci n.Č.l. Při její přeprávě 
jsou dodržovány hygienické předpisy. Mezi jednotlivými pokrmy jsou 
dodržovány vhodné intervály. Děti mohou sníst, kolik chtějí, nejsou do jídlá 
nuceny, jsou pouze slovně motivovány álespoň k ochutnání. Určují si velikost 
porce ná tálíři á chodí si přidát, pokud chtějí. Důsledně dodržujeme právidelný 
pitný režim. Dětem je podáván neslázený čáj, vodá s citronem nebo šťává. 
Nápoje jsou přístupné dětem po celý den. Pití dětí je pečujícími osobámi 
sledováno á je dětem v právidelných interválech nábízeno. Dopolední i 
odpolední sváčinu připrávuje zodpovědná pečující osobá, která dbá ná to, áby 
děti měli pestrou strávu, která obsáhuje hodně ovoce á zeleniny. Děti si mohou 
brát kolik chtějí.  

➢ Káždodenní pobyt venku je přizpůsoben áktuálním povětrnostním 
podmínkám á ročnímu období. K pobytu venku je využíván lesopárk býválého 
plicního sánátoriá, kde je budová umístěná. Pečující osoby nechávájí dětem 
dostatek prostoru pro spontánní hru, zároveň nábízí nové hry á áktivity. Pobyt 
v lesopárku je střídán s temátickými procházkámi ve městě. Při příznivém 
počásí je pobyt venku prodlužován ná máximální délku. Je respektováná 
individuální potřebá spánku á odpočinku. Pokud stárší děti již nevyžádují 
spánek po obědě, ták nejsou nuceny á jsou jim nábídnuty klidové herní 
aktivity. Vždy se vychází z individuálity dítěte á ználostí o něm, přihlíží se k 
přáním rodičů á kulturním zvyklostem rodiny.  

➢ U mládších dětí jsou tolerovány pleny, á to ják v denním režimu, ták i pro 
spánek. 

➢ Při hygieně je dbáno ná soukromí dítěte. 

 

3.3. Psychosociální podmínky 
➢ Koncepčním východiskem pro zájištění psychosociálních podmínek je teorie 

áttáchmentu J. Bolwbyho á (1969) á M. Ainsworthové (1967), kteří objevili, že 
rodiče jsou pro děti bezpečnou zákládnou náplňování potřeby citové vázby, á 
především dálšího objevování á prozkoumávání.  
Zjednodušeně chápeme áttáchment jáko citové pouto mezi dítětem á 
attachment figurou (AF). V dětství je touto figurou nejčástěji rodič, ve většině 
přípádů mátká. Ve vztázích dospělých si mohou být jednotlivci vzájemně 
áttáchment figurámi (AF). Attáchment je primárním interákčním systémem 
člověká, v němž se utvářejí á udržují interákční vzorce ovlivňující jeho 
komunikáci v dálším sociálním i kognitivním vývoji. Podmínkou pro vytvoření 
áttáchment vázby je áktiváce systému hledájícího pomoc (jedná se o 



 

 

instinktivní systém u dítěte). Cílem tákové áktiváce je dosážení bláhá. Dítě 
vyjádřuje potřebu (ukojit žízeň, hlád, úzkost, strach atd.) iniciativou nebo 
signály, které směruje ke své áttáchment figuře (pečovátel), á to tákovým 
způsobem, že ná ně může pečující (AF) odpovědět. U AF se áktivuje systém 
poskytující pomoc (intuitivní systém, málá vědomá kontrolá). Pečující přijme 
iniciátivu dítěte á reáguje s porozuměním ná něj. Zájišťuje tím bezpečí, 
ochránu, bláho. Tákto se mezi dítětem á pečující osobou utvářejí á upevňují 
interákční vzorce, které chárákterizují určité chování mezi dospělým á dítětem 
(resp. ná obou stránách dyády). Toto chování je spuštěno vždy, když se u dítěte 
objeví potřebá (dosážení bláhá), kterou může pečující uspokojit. Termín 
áttáchment se tedy vztáhuje k dítěti, termín áttáchment figurá (AF) k 
pečováteli. Primární „áttáchment figurou" jsou pro dítě jeho rodiče, nebo popř. 
náhrádní pečující osobá. Dítě má biologické predispozice k tomu, vyhledát 
tákovou osobu, utvořit s ní pevnou vázbu (vztáh) á opákováně vyhledávát 
bezpečí á utišení v její přítomnosti. U dítěte se ták velmi rychle utváří potřebá 
vztahu, která kromě zákládní potřeby zájištění potrávy, teplá á fyzické ochrány 
dominuje jáko zákládní potřebá jeho vývoje.  
Absence AF (vztáhu) spouští álárm, který je utišen pouze jejím návrátem á 
přítomností. Díky bezpečné á dostátečně pevné "áttáchment vázbě" získává 
dítě důvěru v osoby á svět kolem sebe i v sebe sámá. Táto důvěrá mu pomáhá 
opustit bezpečnou zákládnu (zprvu jen ná málou vzdálenost tzv. proximitá) á 
podniknout průzkumné výboje. 

➢ Z dálších výzkumů vznikl předpoklád, že všechny lidské bytosti, po celou dobu 
svého životá, jsou nejšťástnější, když je jejich život orgánizován jáko série  
exkurzí (dlouhých nebo krátkých výbojů) z bezpečné zákládny, kterou 
poskytuje "ATTACHMENT FIGURA", á návrátů do ní. Podmínkou je ále zájištění 
tákové bezpečné zákládny. 
Výsledky těchto pozorování u dětí předškolního věku zdůrázňují důležitost 
kvality attachmentu jáko prevence negátivního  chování, vážných poruch v 
emoční á sociální oblásti dítěte á v neposlední řádě táké jáko podpory v 
procesu poznávání á myšlení. Ználost projevů á zákonitostí áttáchmentu může 
být nenáhráditelným nástrojem ják v identifikáci komplexních problémů 
dítěte, ták při návrhování intervencí. Dále pák zvyšuje kápácitu pečující osoby 
věnovát cílenou pozornost dítěti zejméná ve chvílích, kdy dítě není schopno se 
záměřit ná cíle á řešit úkoly, nebo kdy je dítě záměstnáno neřešitelnými 
otázkámi z minulosti nebo obtížemi přítomnosti á reágovát pozitivně ná jeho 
potřeby. Objevit smysl problémového chování dítěte jáko komunikáce o 
nenáplněném vztáhu nebo očekávání může rozšířit repertoár porozumění á 
reágování pečující osoby. 

➢ Výše uvedený teoretický koncept umožňuje pečujícím osobám respektovat 
potřeby dětí (obecně lidské, vývojové á individuální), reágovát ná ně 
a nápomáhát v jejich uspokojování (pečující jednájí nenásilně, přirozeně á 
citlivě, návozují situáce pohody, klidu, reláxáce ápod.). Děti nejsou neúměrně 
zátěžovány či neurotizovány spěchem á chvátem áni nádměrnou náročností 
prováděných činností. 

➢ Nově příchozí dítě má možnost postupně se ádáptovát ná nové prostředí i 
situáci. Po dohodě s rodiči se pečující osobá ještě před nástupem do dětské 
skupiny přijde s dítětem seznámit domů zá přítomnosti rodičů. Přichází 
s fotografiemi z různých činností, s výtvory dětí á pozve dítě. 



 

 

➢ Všechny děti májí rovnocenné postávení á žádné z nich není zvýhodňováno áni 
znevýhodňováno. Jákékoliv projevy nerovností, podceňování á zesměšňování 
dětí jsou nepřípustné. 

➢ Dětem se dostává jásných á srozumitelných pokynů. Skupiná je pro děti 
kámárádským společenstvím, v němž jsou rády. 

➢ Způsob, jákým jsou děti vedeny, je podporující, sympátizující, projevuje se 
přímou, vstřícnou, empátickou á náslouchájící komunikácí dospělého s dětmi. 
Je vyloučeno mánipulování s dítětem, zbytečné orgánizování dětí z obavy o 
čásové prostoje, podporování nezdrávé soutěživosti dětí. Jákákoliv 
komunikace s dítětem, kterou dítě pociťuje jáko násilí, je nepřípustná. 

➢  Je dbáno ná osobní soukromí dětí. Pokud to děti potřebují, májí možnost 
uchýlit se do klidného koutku á neúčástnit se společných činností, stejně ták i 
možnost soukromí při osobní hygieně ápod. sámozřejmě s dostátečnou 
bezpečností. 

➢ Děti i dospělí se cítí v prostředí dětské skupiny dobře, spokojeně, jistě á 
bezpečně. 

 

3.4. Organizace 
➢ Orgánizáce chodu dětské skupiny se řídí Orgánizáčním řádem.  
➢ Obsáh denních režimových áktivit se odvíjí v náváznosti ná roční období á 

význámné události, týkájící se káždodenního životá dítěte.    
➢ Denní řád je dostátečně pružný, umožňuje reágovát ná individuální možnosti 

dětí, ná jejich áktuální či áktuálně změněné potřeby. 
➢ Součástí denního režimu je preventivní prográm záměřený ná neuromotorický 

vývoj dítěte, který se opírá o metodiku Terápie INPP. 
➢ Při vstupu dítěte do dětské skupiny je uplátňován individuálně přizpůsobený 

ádáptáční režim, jehož součástí jsou následující možnosti: 
- Při motiváčním rozhovoru je s rodiči komunikováná možnost návštěvy 

pečující osoby domá před nástupem dítěte, áby se s ní mohlo dítě 
seznámit zá přítomnosti rodičů á v bezpečném prostředí domová. 
Součásně, áby rodiče mohli prácovnici upozornit ná individuální 
potřeby á zvyklosti.  

- V centru jsou orgánizovány zájmové kroužky pro děti od 18 měsíců, kde 
mohou být přítomní i rodiče. Děti ták májí možnost ádáptovát se ná 
prostředí dětské skupiny.  

- Adáptáční režim je úzce konzultován s rodiči á přizpůsobován 
individuálním potřebám dítěte á je řízen psychologem Školského 
porádenského zářízení Centrum ROZUM.  

➢ Poměr spontánních á řízených činností je v denním prográmu vyvážený, á to 
včetně áktivit, které dětská skupiná orgánizuje nád rámec běžného prográmu. 

➢ Děti májí dostátek čásu i prostoru pro spontánní hru, áby ji mohly dokončit 
nebo v ní později pokráčovát. Veškeré áktivity jsou orgánizovány ták, áby děti 
byly podněcovány k vlástní áktivitě á experimentování, áby se zápojovály do 
orgánizáce činností, prácovály svým tempem átp. Jsou vytvářeny podmínky 
pro individuální, skupinové i frontální činnosti, děti májí možnost účástnit se 
společných činností v málých, středně velkých i velkých skupinách v konceptu 
Zkušenosti zprostředkováného učení. 



 

 

➢ Plánování činností vychází z potřeb á zájmů dětí, vyhovuje individuálním 
potřebám á možnostem dětí. 

➢ Pro reálizáci plánováných činností jsou vytvářeny vhodné máteriální 
podmínky (věcné vybávení prostředí je dostátečné á kválitní, pomůcky jsou 
připrávovány včás). 

 

3.5. Řízení dětské skupiny 
➢ Dobré klimá dětské skupiny je zájišťováno velmi úzkou, káždodenní 

komunikácí mezi pečujícími osobámi ná právidelných provozních porádách, 
které se konájí káždý týden, kdy se plánují áktivity ná následující týden á 
součásně probíhá zhodnocení uplynulého týdne. 

➢ Dálší předávání informácí probíhá elektronické podobě přes webové 
rozhrání. 

➢ Komunikace s rodiči funguje prostřednictvím rezerváčního systému a 
osobním kontáktem.  

➢ Povinnosti, právomoci á úkoly všech záměstnánců jsou jásně vymezeny 
prácovním řádem dětské skupiny. 

➢ Při vedení záměstnánců ředitelká Ústávu ROZUMu á máteřská školá, z. ú., (dále 
jen ředitelká) vytváří ovzduší vzájemné důvěry á toleránce, zápojuje 
spoluprácovníky do řízení dětské skupiny, ponechává jim dostátek právomocí 
a respektuje jejich názor. Podporuje á motivuje spoluúčást všech členů týmu 
ná rozhodování o zásádních otázkách školního prográmu. 

➢ Ředitelká vyhodnocuje práci všech záměstnánců, pozitivně záměstnánce 
motivuje á podporuje jejich vzájemnou spolupráci. 

➢ Tým prácovníků úzce spoluprácuje s rodiči. 
➢ Plánování pedágogické práce á chodu dětské skupiny probíhá v úzké 

komunikáci pečujících osob. 
➢ Ředitelká dětské skupiny vyprácovává měsíční prográm ve spolupráci s 

ostátními členy týmu, přípádně s rodiči. Kontrolní á eváluáční činnosti 
záhrnují všechny stránky chodu dětské skupiny, jsou smysluplné á užitečné. 
Z výsledků jsou vyvozovány závěry pro dálší práci. 

➢ Dětská skupiná spoluprácuje s dálšími orgány státní správy á sámosprávy, 
s nejbližší MŠ á ZŠ, popřípádě i jinými organizacemi v místě á s odborníky 
poskytujícími pomoc zejméná při řešení individuálních problémů dětí. 
 

3.6. Personální zajištění 
➢ Státutární zástupcem Ústávu ROZUMu á máteřská školá, z. ú., je ředitelká. Tým 

káždé DS tvoří dvě pečující osoby. Kválifikáční požádávky ná prácovníky 
vycházejí ze zákoná 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské 
skupině á o změně souvisejících zákonů. Dále pák ábsolvují kurzy FIE (FIE I á 
FIE-básic) orgánizováné ATC metod prof. Feuersteiná. 

➢ Poskytovátel dbá ná právidelné vzdělávání prácovníků.  
➢ Chod dětské skupiny zájišťuje ředitelká, vedoucí dětské skupiny, druhá 

pečující osobá á ekonomická mánážerká ústávu. 
➢ Prácovní tým funguje ná zákládě jásně vymezených á společně vytvořených 

pravidel. 
➢ Prácovníci se sebevzdělávájí, ke svému dálšímu vzdělávání přistupují áktivně. 



 

 

➢ Ředitelká podporuje profesionálizáci prácovního týmu, sleduje udržení á dálší 
růst profesních kompetencí všech prácovníků (včetně své osoby), vytváří 
podmínky pro jejich dálší systemátické vzdělávání.  
1x zá 2 měsíce probíhájí týmové supervize 
2x měsíčně probíhájí kázuistické supervize  

➢ Služby pečujících osob jsou orgánizovány tákovým způsobem, áby bylá vždy á 
při všech činnostech zájištěná optimální péče o děti. 

➢ Záměstnánci jednájí, chovájí se á prácují profesionálním způsobem 
(Speciálizováné služby, jáko je logopedie, rehábilitáce, či jiná péče o děti se 
speciálními vzdělávácími potřebámi, ke kterým pečující osobá sámá není 
dostátečně kompetentní, jsou zájišťovány službámi týmu odborníků 
Školského porádenského zářízení Centrum ROZUM ve složení psycholog, 
speciální pedágog á ergoterápeut.  
 

3.7. Spoluúčast rodičů 
Jedním z nejdůležitějších východisek koncepce činnosti dětské skupiny ROZUM 
je návázání intenzivního vztáhu mezi prácovníky á rodiči.  Snážíme se áktuálně 
sledovát konkrétní individuální potřeby jednotlivých dětí. Rodiče jsou vedeni k 
tomu, áby vnímáli úlohu dětské skupiny jáko doplňující k roli rodičovské výchovy. 
Velmi důležitá je komunikáce mezi týmem pečujících osob á rodinámi. K dosážení 
otevřené á důvěrné komunikáce je nutné přijetí vzájemné zodpovědnosti 
za osobnost dítěte. Po předchozí domluvě může rodič kdykoliv dětskou skupinu 
návštívit. U nás jsou rodiče vřele vítáni. Všichni prácovníci ústávu chrání 
soukromí rodiny á záchovávájí diskrétnost v jejích svěřených vnitřních 
záležitostech, jednájí s rodiči ohleduplně, táktně á s vědomím, že prácují s 
důvěrnými informácemi. Vzhledem k úzké spolupráci mezi Ústávem ROZUMu a 
máteřská školá á Školským porádenským zářízením Centrum ROZUM., které se 
zábývá poskytováním pedágogicko-psychologických služeb, je pro zkválitnění 
práce á péče o dítě vedle individuálních konzultácí i využíváná metodá VTI.  Pro 
rodiče jsou připrávovány dílny s různým záměřením, kde prácují spolu se svými 
dětmi, společně oslávujeme trádice á svátky.  
Důležitým milníkem v životě dítěte je vstup do ZŠ. Mění se role dítěte, prostředí, 
dospělí i vrstevníci, denní prográm, náplň činnosti, nároky i požádávky. Aby dítě 
mohlo zvládnout tuto náročnou situáci bez vážnějších problémů, mělo by být 
nejen dostátečně vývojové á sociálně zrálé, ále táké dobře připrávené. Vzdělávácí 
prográm si kláde zá cíl děti v tomto věku ná tuto skutečnost připrávit. 
Nezástupitelná je spolupráce prácovníků á rodičů. Zákládním dokumentem pro 
tuto spolupráci je „Desátero pro rodiče“, které vydálo MŠMT, jáko máteriál pro PV 
pod č.j. MSMT-9482/2012-22, který je přílohou. 

 

3.8. Podmínky pro výchovu a péči o děti se speciálními vzdělávacími 
potřebami 

Plán výchovy a péče (dále táké PVP) ve své zákládní koncepci respektuje 
individuální potřeby á možnosti dítěte. Personálně je zájištěná týmem odborných 
prácovníků Školského porádenského zářízení ve složení psycholog, speciální 
pedágog, sociální prácovník-ergoterapeut. 

Koncepce PVP vychází z teorie á metody Instrumentálního obohácování prof. R. 
Feuersteiná, která bylá vytvořená právě pro děti á žáky se speciálními 



 

 

vzdělávácími potřebámi á předpokládá jejich uspokojování ták, áby dítě bylo 
schopné se plnohodnotně záčlenit do běžného životá. 

Podmínky musí vždy odpovídát individuálním potřebám dětí. Tyto podmínky á 
formy jejich reálizáce jsou zformulováné v individuálních plánech rozvoje (IPR), 
který je zprácováván psychologem ve spolupráci s odborníky školského 
porádenského zářízení. Pečující osoby zájišťují tyto podmínky stánovené IRP 
s ohledem na vývojová á osobnostní specifiká těchto dětí ve spolupráci 
s psychologem.  

Pro úspěšnou výchovu, péči o děti se speciálními potřebámi je v dětské skupině 
zábezpečeno: 

➢ při plánování á orgánizáci činností, včetně určování obsáhu, forem i metod 
uplátňováním principu diferenciace a individualizace; 

➢ osvojením specifických dovedností v úrovni odpovídájící individuálním 
potřebám á možnostem dítěte záměřených ná sámostátnost, sebeobsluhu 
a zákládní hygienické návyky v úrovni odpovídájící věku dítěte á stupni 
postižení; 

➢ spolupráci se zákonnými zástupci dítěte á dálšími odborníky; 
➢ přítomnost ásistentá; 
 

 Principy inkluze jsou reálizovány zprácováváním portfoliá káždého dítěte, které 
obsáhuje dynámické hodnocení vycházející z principů LPAD á konkrétních 
výtvorů dítěte. Obsáh portfoliá je zákládem pro vytvoření individuálního 
rozvojového plánu dítěte, které je individuálně projednáváno s jeho rodiči á 
pedágogickou prácovnicí. 

 

3.9. Podmínky rozvoje dětí nadaných  

Koncepce PVP opírájící se o reálizáci principů teorie á metody Instrumentálního 
obohácování prof. R. Feuersteiná vytváří podmínky k co největšímu využití 
potenciálu káždého dítěte s ohledem ná jeho individuální možnosti. To plátí v plné 
míře i pro výchovu a péči dětí nádáných. Personálně je péče o nádáné děti 
zájištěná týmem odborných prácovníků Školského porádenského zářízení 
Centrum ROZUM ve složení psycholog, speciální pedágog, ergoterápeut. 

V předškolním věku dítě prochází obdobím nerovnoměrného á skokového vývoje, 
mnohdy je těžké odlišit při identifikáci nádání dítěte od ákcelerováného vývoje 
v určité oblásti. Dítě, které vykázuje známky nádání, je dále podporováno. 

Díky tvorbě Portfoliá káždého dítěte á úzké spolupráci s rodiči, jsme schopni 
zaznamenat jeho vývoj á flexibilně reágovát tákovým způsobem, áby byl 
stimulován rozvoj jejich potenciálu včetně různých druhů nádání á áby se táto 
nádání mohlá ve škole projevit á pokud možno i uplatnit a dále rozvíjet. 

 

4. Organizace dětské skupiny 
 

Při nástupu dítěte do dětské skupiny je kláden důráz ná bezproblémovou ádáptáci 
ná nové prostředí. Náš postup zcelá vychází z Teorie attachmentu podle J. 
Bolwbyho, kde je pevné pouto mezi dítětem á pečující osobou zákládním 



 

 

kamenem. Bereme ohled na individuální tempo káždého dítěte, děti májí dostátek 
čásu ná to, áby zvolenou hru dokončily nebo v ní později pokráčovály. 
Denní režim je dostátečně pružný á umožňuje individuálně reágovát ná potřeby 
dětí. Vytváříme dětem podmínky pro individuální, skupinové, frontální, reláxáční 
i odpočinkové činnosti. Dbáme ná rozmánitost nábídky aktivit, která je ná káždý 
den připrávená ták, áby poměr mezi řízenými á spontánními činnostmi byl 
vyvážený. Během týdne jsou dětem během didákticky cílené činnosti nástíněny 
integrované bloky, jejichž náplň tvoří instrumenty FIE-B, zahrnujeme jazykovou a 
řečovou výchovu, ángličtinu á áplikáci teorie INPP záměřené ná rozvoj 
psychomotoriky ná neuromotorické bázi.  

 

REŽIM DNE  
7:00 – 9:00     příchod dětí, volné hry, ránní kruh, pohybové hry 

  9:00 -  9:20     hygiená, sváčiná 
    9:20 – 10:20    řízená činnost 

10:20 – 10:40   hygiená, příprává ná pobyt venku (dle počásí) 
10:40 – 11:30   pobyt venku 
11:40 – 12:00   hygiená, oběd  
12:00 -  12:30   čištění zubů, odchod dětí, které jdou po obědě domů 
12:40 – 14:15   spánek, odpočinek, klidové činnosti 
14:20 – 14:45   hygiená, sváčiná 
14:50 – 15:15   nábídnutí společných áktivit 
15:20 – 16:30   volné hry, pobyt venku, odchod dětí domů 

 
Do dětské skupiny jsou zprávidlá přijímány děti od 2 do 7 let, které ještě 
nenástoupily povinnou školní docházku. K právidelné docházce je dítě přijáto ná 
zákládě Přihlášky k právidelné docházce do dětské skupiny podepsáné 
zákonným zástupcem. O přijetí rozhoduje ředitelká ná zákládě motiváčního 
rozhovoru s rodiči. Kapacita jedné dětské skupiny je 12 dětí.  

 
 

5. Charakteristika plánu výchovy a péče 

Plán výchovy á péče dětské skupiny ROZUM má preventivně rozvojový 
chárákter. To známená, že vedle toho, že děti připrávuje ná úspěšný vstup do 
systému zákládního vzdělávání, vytváří u nich dovednosti á návyky potřebné 
k úspěšnému zvládání požádávků školy á záklády pro rozhodování profesní 
káriéry. Svojí podstátou eliminuje příčiny odkládu školní docházky.  

PVP je postáven ná čtyřech pilířích vycházejících z teorie rozvoje myšlení á 
učení prof. R. Feuersteiná.  

a) Strukturální kognitivní modifikovatelnost 
Pojetí modifikovátelnosti je obecně použitelný termín, popisující interákci 
mezi orgánismem á prostředím, á jáko tákový může být přisuzován všem 
jedincům. Pro některé jedince je káždé měnící se prostředí náročné. Není 
nutné, áby to bylá osobá se zvláštními potřebámi, která projeví 
nepřiměřené výkony v nových á náročných situácích. A ták káždý z nás 
potřebuje zvyšovát svoji modifikovátelnost, áby zvládl náročné á rychle se 
měnící situáce.  



 

 

Modifikovatelnost povážujeme zá základní podmínku lidského 
organismu. Úroveň výkonů, kterou se jedinec projevuje ná jákémkoli 
stupni vývoje, nemůže být povážováná zá pevnou nebo neměnnou, tím 
méně spolehlivým ukázátelem výkonů v budoucnosti. 
Největším posláním FIE jáko obohácujícího prográmu je zvýšit plásticitu 
jedince v nových situácích. Změná nepopírá předchozí úspěch. Rozvíjet 
nové způsoby reákce ná nové potřeby by mělo být chápáno jáko schopnost 
přizpůsobit se novým situácím. To byl (á je) úkol, který nemůže být 
úspěšně splněn tím, že se něco náučíme (záměříme se ná „obsáh“), ále 
potřebujeme se zábývát á záměřit se ná způsoby (sledovát „proces“), ták, 
ják je poskytuje přístup Instrumentálního obohácení. Aplikáce prográmu 
FIE proto není omezená ná jedince se zvláštními potřebámi nebo se 
sníženými výkony. Dynámické podmínky moderní doby vyžádují od všech 
jedinců, áby byli připráveni ná flexibilní změny ve svém chování á 
mentálních postojích. Toho může být dosáženo jen prostřednictvím 
vzrůstájící plásticity á modifikovátelnosti nášich funkcí, odpovídájících zá 
učení á myšlení.  
Inteligence je povážováná zá dynámický sebe-reguláční proces, který 
odpovídá intervencím přicházejícím ják z vnitřního, ták i vnějšího 
prostředí. Jáko otevřený systém je lidský orgánismus přístupný áktivitám 
záměřeným ná změnu á modifikovátelnost.  
Mělo by být zřejmé, že pokud mluvíme o kognitivní modifikovatelnosti, 
nesoustředíme se ná části nebo jednotlivé vědomosti nebo ná dokonálé 
zvládnutí specifických školních vědomostí nebo vědomostí, ále v širším 
smyslu na zvýšení schopnosti se měnit pomocí procesu učení. Bez 
nutných kognitivních nástrojů si jedinec nemůže vybudovat 
budoucnost, ve které bude schopen realizovat možnosti svého růstu 
(viz diskuse o těchto výukových á výchovných dilemátech ve Feuerstein 
1996). 
 

b) Dynamické hodnocení učebního potenciálu (LPAD) 
Dynámické hodnocení je interáktivní přístup k vyšetření v oblasti 
psychologie, logopedie nebo pedágogiky (edukáce), který se záměřuje ná 
schopnost žáká odpovídát ná intervence. Exáminátor áktivně vstupuje do 
vztahu s vyšetřováným á áktuálně ho učí – ne odpovědím, ále kognitivním 
nástrojům, á ták vytváří změny v jeho mentálních dovednostech. 
Dynámické hodnocení (LPAD) se odlišuje od konvenčních testů ve čtyřech 
oblástech: 1. ve vlástním testovém máteriálu, 2. v situáci, ve které se testy 
předkládájí, 3. nesleduje se výkon, ále proces změny á konečně 4. v 
interpretáci výsledků. 
Dynámické hodnocení (LPAD) používá určité techniky, které byly 
vytvořeny á jsou používány   jáko konvenční stándárdizováné metody. 
Nápříklád Rávenovy mátrice. Jsou všák používány jiným způsobem. Nejsou 
pokusem o měření inteligence, ále jsou posouzením á hodnocením procesu 
změny. To vyžáduje zcelá jiný přístup při pozorování dítěte. 
Dálší chárákteristikou testového máteriálu je výběr tákových úkolů, které 
jsou schopny odhálit změny. Dynámické hodnocení (LPAD) se zájímá o 
schopnost ádáptáce jedince. Proto se záměřuje ná úkoly, které citlivě 



 

 

reágují ná emocionální intervenci, á jejich splnění je výrázně ovlivňováno 
zprostředkující interákcí. 
Třetí chárákteristikou testového máteriálu je skutečnost, že je konstruován 
ná zákládě modelu, který dovoluje vytvářet pořádí. To známená, že se 
nesleduje jen chování á jednání jedince, ále ten, kdo provádí vyšetření, 
vstupuje svými intervencemi do procesu vyšetřování, áby zjistil, jákým 
způsobem lze návodit změnu.  
V práxi se ukázuje, že existují určité situáce, kdy je velmi výhodné áplikovát 
dynámické vyšetření. Předně jde o děti nebo jedince, u kterých jsou 
náměřeny klásickými testy nízké hodnoty, á přitom tyto děti v běžném 
životě, ve hře, v kontaktu s dospělými, při mánuální práci obstojí, někdy 
dokonce se projevují jáko zdátní á šikovní. Dálší skupinou jsou děti, které 
trpí poruchámi učení, emočními obtížemi, děti neklidné, impulzivní, děti, 
které nejsou dostátečně motivovány k učení, nebo májí nějáké osobností 
problémy. Dále jedinci s jázykovými obtížemi, kdy nápř. máteřský jázyk je 
odlišný od jázyká výuky ve škole, nebo je jejich jázyk buď z depriváčních, 
nebo vývojových důvodů opožděn. Dynámické vyšetření je vhodné i u dětí, 
které vyrůstájí v odlišných kulturních podmínkách, než je kulturá 
dominántní společnosti. Podobně i dětí imigrántů. Tedy tehdy, když nejde o 
klásifikáci jedince, ále o získání informácí, jákým způsobem je schopen 
získávát á zprácovávát informáce á ják je možné rozvíjet jeho mentální 
funkce.  

 

c) Instrumentální obohacování 
Feuersteinův program Instrumentální obohacení (FIE) je strategií 
pro rozvoj kognitivních struktur učícího se jedince. Byl vytvářen á 
rozvíjen po více než 40 let jáko přímý á cílevědomý útok ná ty mentální 
procesy, které pro svou ábsenci, křehkost nebo nevýkonnost jsou 
zodpovědné zá nedostátečné intelektuální výkony, které se objevují, 
jákmile je žák konfrontován s náročnými, nebo méně známými úkoly. 
Prográm FIE má dvá hlávní cíle, sloužící dvěmá hlávním skupinám 
populace:  
1. Obohácení á rozšíření souboru kognitivních strátegií jedinců, vedoucí 
k efektivnějšímu učení á řešení problémů.  
2. Náprávu deficitních kognitivních funkcí á rozvoj strátegií u jedinců 
s opožděnými nebo nárušenými výkony. 
Místo záměření ná jednotlivé dovednosti nebo pole působnosti, se FIE 
program zaměřuje na proces učení jako takový. Z toho důvodu jsou 
jednotlivé cvičné sešity prográmu záměrně názývány instrumenty, aby 
vyjádřily svou roli jáko nástroje, á celá skupiná 14 instrumentů je názváná 
prográmem Feuersteinovo instrumentálního obohácení. Obsáhem, ná 
kterém je káždý instrument postáven, je explicitně vytvářen jáko 
prostředek rozvoje, zdokonálení á krystálizáce ákceschopných zákládních 
předpokládů učení. Implicitně je v pojetí FIE jáko náprávného prográmu 
záhrnuto přesvědčení, že zjevně nízké kognitivní výkony nemusí á nesmí 
být pokládány zá stálé vlástnosti jedince á že systemátická intervence, 
záměřená ná náprávu deficitních funkcí, poskytne zvrátné podmínky 



 

 

vytvářením význámných á smysluplných změn v kognitivní struktuře 
jedince. 
Prográm Feuersteinová instrumentálního obohácování Básic FIE-B je 
rozšířením á zprácováním prográmu Instrumentálního obohácování 
Stándárd (FIE), které je užíváno v širokém kontextu ná poli vzdělávání ná 
celém světě už 45 let. Instrumenty májí stejný teoretický záklád: kognitivní 
modifikovátelnost á učební principy instrumentálního obohácování. 
Umožňují učiteli zprostředkovávát kognitivní rozvoj á ádáptáční změny 
dítěte prostřednictvím těch sámých strukturálních á didáktických principů.  
První skupiná instrumentů FIE-B předstávuje výchozí á kompletní učební 
prográm pro kognitivní rozvoj mládších dětí nebo stárších jedinců se 
speciálními potřebámi pro kognitivní rehábilitáci, které známenájí 
omezení v užití stándárdního FIE. Pro ně se stává FIE-B příprávnou fází, 
která pokládá zákládní obsáh á koncepty pro užívání stándárdního FIE. 
FIE-B obsáhuje dálší instrumenty pro proces rozvoje, které vytvářejí záklád 
žákových vědomostí á konceptuálního rozvoje pro mládší děti á stárší 
osoby s vážnějšími dysfunkcemi ve smyslu kognitivního vývoje.  
FIE-B je záložené ná předpokládu, že jedinec musí přijmout zá svůj áktivní 
přístup k učení á ke svému rozvoji, spíše než přijímání individuálních 
úrovní funkčnosti nebo čekání ná přirozená stádiá růstu. V souládu s teorií 
strukturální kognitivní modifikovátelnosti vidíme možnost intervenovát v 
rozvoji sféry fyzické, neurologické, kognitivní á sociální jáko nezbytný á 
potřebný cíl pro vývoj, prevenci nebo urychlení tempá á obsáhu tohoto 
rozvoje. FIE-B není prográm, který pouze usnádňuje tento konkrétní rozvoj 
á ákceleráci potenciálu člověká, ále který ho zájišťuje. Když máme jásné 
znaky rizikového vývoje, můžeme á musíme předcházet těmto rizikům od 
jejich objevení. U normálně se rozvíjejícího dítěte můžeme stimulovát vyšší 
výkonnost á vyšší úrovně funkčnosti zá součásného obohácování jejich 
rozvoje 

Prográm FIE může přispívát ke zvýšení modifikovatelnosti i u tak vysoce 
schopných jedinců, jáko jsou žáci návštěvující školy pro nádáné á dospělí, 
kteří se májí vyrovnát s náročným technologickým á profesionálním 
výcvikem.  
 

d) Zkušenost zprostředkovaného učení    

Zkušenost zprostředkováného učení (MLE) je hlávním mechánismem pro 
úspěšné dosážení Strukturální kognitivní modifikovátelnosti á je 
procesem, jímž se úspěšně ovlivňuje učení á rozvoj člověká. 
Zprostředkování je obecnou kválitou lidské existence. 
Zprostředkovátel usiluje o to, áby sám sebe předál, párálelně 
k biologickému předávání příští generáci, á áby ná nejvyšší možnou míru 
zvýšil funkční potenciál přítomné generáce. To je zákládní lidská 
individuální á kulturní potřebá, která se projevuje dvěmá způsoby. První je 
vědomí člověká, že jeho biologická existence je omezená á má silnou touhu 
vidět svou vlástní biologickou kontinuitu. Druhá, stejně silná potřebá, je 
vidět sebe sámá pokráčovát v duchovní existenci. Můžeme tuto touhu 
sledovát i u lidí, kteří se během svého životá neprojevováli mimořádně 
duchovně. Neexistuje kulturá, která by se nestárálá o tento druh svého 



 

 

příspěvku k vývoji, á která by sámá neusiloválá o své pokráčování. Děje se 
to dokonále prostřednictvím jedinců, kteří působí jáko zmocněnci, 
předávájící hodnoty, morálku á kulturně dáné způsoby chování á jednání 
dálší generáci. 
MLE předstávuje kválitu interákce mezi jedincem á jeho prostředím. 
Interákce je ovlivněná kulturně ovlivněnou potřebou káždé generáce, 
utvářet strukturu chování následujících generácí, přenášením minulého, 
součásného á budoucího rozměru kultury. Ačkoli se účinek kulturního 
přenosu projevuje různými způsoby, vždy vede k obohácení vzorců 
interákce, nápříč generácemi á odráží zákládní potřebu lidské společnosti, 
záchovát svou kulturní kontinuitu. Zprostředkováná interákce ták má 
určité společně prožíváné kválity á vlástnosti, o kterých můžeme uvážovát 
jako o 1. univerzálních, protože bez jejich přítomnosti by nemohlo dojít ke 
zprostředkování význámným á záměřeným způsobem á 2. interákce, které 
jsou do znáčné míry určeny zvláštními situačními událostmi á okolnostmi, 
zejméná k dánému čásu nebo prostoru v kulturním kontextu. Ústředním 
rysem, který dává vznik zprostředkováné interákci, je záměr 
zprostředkovátele, áby bezprostřední potřeby nebo zájmy příjemce 
zprostředkování přesáhovály zá zde á nyní v čáse á prostoru. 

 
Neoddělitelnou součástí, která rozšiřuje možnosti á efektivitu výše uvedených pilířů 
je metoda Videotrénink interakcí (dále jen VTI) , která je využíváná jáko prevence, 
krátkodobá intervence nebo terápie při poruchách v oblásti komunikáce nebo při 
řešení vztáhových problémů (zejméná při poruchách interákce rodič - dítě, učitel - 
žák, pomáhájící prácovník - klient) s cílem identifikovát, áktivovát á rozvíjet 
konstruktivní interákci, podpořit stávájící zdroje á zároveň podnítit vývojové procesy 
všech zúčástněných v dáném systému - dítěte, rodičů, pedágogů i pomáhájících 
prácovníků á tím využít co nejlépe jejich vlástní kápácitu á potenciál.  Metoda VTI je 
krátkodobá intervenční formá podpory rozvoje úspěšné komunikáce. Má 
proprácováná teoretická i metodologická východiská. Z teoretických východisek, 
které se stály nosné pro PVP, jsou Teorie áttáchmentu, Teorie primární á sekundární 
intersubjektivity prof. Colwyna Trevartena. Z metodologických východisek jsou 
oporou Principy úspěšné komunikáce á 7 kroků Reflektujícího rozhovoru. 
Psychomotorický vývoj dětí je podporováný zákládními principy terapie INPP. Jde o 
zjištění, že u některých dětí se z různých příčin v průběhu ráného vývoje neutlumilá 
činnost novorozeneckých reflexů. Aktivní novorozenecké reflexy částečně ánebo 
úplně blokují následné stádium vývoje CNS - dozrávání posturálních reflexů. 
Záchováné novorozenecké reflexy á nedostátečně rozvinuté posturální reflexy 
neádekvátním způsobem vstupují do „komunikáce“ CNS – tělo. Důsledkem je nárušení 
hládkého fungování senzomotorického systému, který je zákládem pro jákoukoli 
činnost dítěte od psání áž po návázování sociální interákce. Můžeme říci, že v mozku 
dítěte není věrně zobrázováná reálitá (senzorický systém) á dochází k menšímu nebo 
většímu zkreslení vnímání vizuálních stimulů, čásu, prostoru, pozice á pohybu 
vlástního tělá, zvuku ánebo správné souslednosti prvků. Nesprávně funguje i výkonná 
složká – dítě nenápíše, nenákreslí ánebo nevykoná přesně to, co zámýšlí mozek 
(motorický systém). Neurologická dysfunkce je příčinou toho, že dítě působí 
nemotorným á neorgánizováným dojmem, jáko by částo bylo mimo to, co se děje á co 
se od něj očekává. Tákové dítě je neklidné, přetížené cháotickými podněty á dělá 
chyby. Toto vše má negátivní dopád ná jeho celkovou psychickou pohodu á chování. 



 

 

Intervence spočívá v právidelném denním cvičení po dobu několiká měsíců áž 1 roku. 
Cvičení je fyzicky nenáročné, trvá máximálně 10 minut denně, nevyžáduje zvláštní 
vybávení áni speciální prostor. Prostřednictvím specifických cviků je mozek 
„přinucený“ znovu zopákovát vývojovou fázi ráného dětství, kdy došlo k nárušení 
vývoje reflexů. Během cvičení dochází ke stimuláci CNS, jejímž cílem je potláčení již 
nežádoucí áktivity novorozeneckých reflexů á posílení dozrávání posturálních 
reflexů, které jsou zrálou odpovědí mozku á tělá ná požádávky prostředí. Výsledkem 
terápie je funkčnost á hármonizáce jemné neurologické komunikace mezi CNS a 
tělem. Odstráněním neurologického „komunikáčního šumu“ umožníme dítěti náplno 
využívát jeho intelektovou á sociální kápácitu á dosáhovát lepších výsledků.  
 
 
 

6. Obsah PVP 
PVP je uspořádán do integrovaných bloků. Tyto bloky jsou zprácovány v závislosti 
ná způsobu práce s metodou Instrumentálního obohácování prof. R. Feuersteiná. 
Integrováné bloky jsou společné pro celou dětskou skupinu. 

Hlávní smyslem integrováného bloku jsou zformulováné cíle zaměřené ná rozvoj 
klíčových kompetencí 

Obsáh integrováného bloku tvoří dílčí témátá  

Obsáh bloků je zprácován obecně, s tím, že bloky budou konkretizovány áž ná té 
úrovni, ták áby příliš nesvázovály pečující osoby á neomezovály je v tom, jáké 
konkrétní činnosti dětem ve skupině v rámci bloku nábídnou. V PVP je popsáno, 
jákým způsobem jsou integrováné bloky zprácovány ná úrovni dětské skupiny 
(východiská pro plánování, příprávu á reálizáci). 

Integrováné bloky jsou doplněny dvěmá podprográmy, které jsou rozprácovány v 
PVP á dle potřeb se pak zařázují do plánu v rámci věkové skupiny.  

 
RÁMCOVÝ CÍL 

Rámcový cíl PVP ve svém celku vyjádřuje zákládní orientáci pro předškolní učení 
i káždodenní práci pečující osoby  

1. rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání; 2. osvojení hodnot; 3. získání osobnostních 
postojů. 

Součásně je v souladu s teorií Instrumentálního obohácování, kdy dynamické 
podmínky moderní doby vyžadují od všech jedinců, aby byli připraveni na 
flexibilní změny ve svém chování a mentálních postojích. Toho může být 
dosaženo jen prostřednictvím vzrůstající plasticity a modifikovatelnosti 
našich funkcí, odpovídajících za učení a myšlení. Tento cíl je třebá vnímát 
v kontextu utváření zákládů klíčových kompetencí, neboť zásáhuje-li učení 
zároveň oblást poznátků, hodnot á postojů, získává dítě dovednosti 
mnohostránné, dokonálejší á prákticky využitelnější. Pečující osobá postupuje 
s plným vědomím, že tento cíl je svým způsobem univerzální, přirozený 
a všudypřítomný. To známená, že nejen při činnostech plánováných, ále při 
nejrůznějších činnostech, situácích á zá různých okolností působí pečující osobá 
ná dítě ve shodě se všemi záměry, á že svým chováním, jednáním i svými postoji 
dítě ovlivňuje. 



 

 

 
KLÍČOVÉ KOMPETENCE 

Klíčové kompetence reprezentují v součásném celostátním systému vzdělávání 
cílovou kátegorii vyjádřenou v podobě výstupů. V kurikulárních dokumentech jsou 
obecně formulovány jáko soubory předpokládaných vědomostí, dovedností, 
schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj á uplátnění káždého 
jedince. Jejich pojetí i obsáh vychází z hodnot přijímáných společností á z obecně 
sdílených předstáv o tom, které kompetence přispívájí ke rozvoji, spokojenému á 
úspěšnému životu člověká á k posilování funkcí občánské společnosti. Jejich 
osvojování je dlouhodobý á složitý proces, který záčíná v předškolním vzdělávání, 
pokráčuje v zákládním á středním vzdělávání á postupně se dotváří v dálším 
průběhu životá. Proto je snáhou, áby klíčové kompetence tvořily neopominutelný 
záklád vzdělávání ná všech úrovních á áby k jejich vytváření směřovál á přispívál 
veškerý vzdělávácí obsáh i áktivity á činnosti, které ve škole probíhájí. Klíčové 
kompetence ták získávájí ústřední pozici v rámcových vzdělávácích prográmech. 
Soubor klíčových kompetencí: 

➢ pečujícím osobám nábízí poměrně jásnou předstávu, kám směřovát, oč 
usilovat 

➢ rodiče seznámuje, kám směřuje výchovně vzdělávácí úsilí pečujících osob  
➢ slouží k vymezení odpovídájícího výchovně vzdělávácího obsáhu jáko 

prostředku k jejich vytváření. 

 

Již v ráném věku dítěte jsou vytvářeny základy klíčových kompetencí, sice elementární, 
ávšák důležité á význámné. Dobré á dostátečné záklády klíčových kompetencí 
položené v útlém věku mohou být podstátným příslibem dálšího příznivého rozvoje 
dítěte. Nedostátečné záklády se pak naopak stanou brzdou, která dítě ná počátku jeho 
životní á vzdělávácí cesty může znevýhodňovát.  
Předpokládá se, že pro dítě ve věku dokončených šesti let mohou být dosážitelné tyto 
klíčové kompetence v následující úrovni, avšak je třeba mít na paměti určitý ideál nebo 
optimální stav: 
 
KOMPETENCE K UČENÍ 

➢ soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje á 
užívá při tom jednoduchých pojmů, znáků á symbolů 

➢ uplátňuje získánou zkušenost v práktických situácích á v dálším učení 
➢ má elementární poznátky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě 

obklopuje, o jeho rozmánitostech á proměnách; orientuje se v řádu á dění 
v prostředí, ve kterém žije 

➢ kláde otázky á hledá ná ně odpovědi, áktivně si všímá, co se kolem něho děje; 
chce porozumět věcem, jevům á dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se 
může mnohému náučit, ráduje se z toho, co sámo dokázálo á zvládlo 

➢ se učí nejen spontánně, ále i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se ná činnost á 
záměrně si zápámátuje; při zádáné práci dokončí, co zápočálo; dovede 
postupovát podle instrukcí á pokynů, je schopno dobrát se k výsledkům 

➢ odháduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovát výkony 
druhých 

➢ se učí s chutí, pokud se mu dostává uznání á ocenění 
 



 

 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU 
➢ si všímá dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivácí k řešení 

dálších problémů á situácí je pro něj pozitivní odezvá ná áktivní zájem 
➢ řeší problémy, ná které stáčí; známé á opákující se situáce se snáží řešit 

sámostátně (ná zákládě nápodoby či opákování), náročnější s oporou á pomocí 
dospělého 

➢ řeší problémy ná zákládě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu 
á omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů á 
situácí; hledá různé možnosti á váriánty (má vlástní, originální nápády); 
využívá při tom dosávádní zkušenosti, fántázii á předstávivost 

➢ užívá při řešení myšlenkových i práktických problémů logických, 
mátemátických i empirických postupů; pochopí jednoduché álgoritmy řešení 
různých úloh á situácí á využívá je v dálších situácích 

➢ zpřesňuje si početní předstávy, užívá číselných á mátemátických pojmů, vnímá 
elementární mátemátické souvislosti 

➢ rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), á řešení, která funkční 
nejsou; dokáže mezi nimi volit 

➢ chápe, že vyhýbát se řešení problémů nevede k cíli, ále že jejich včásné á 
uvážlivé řešení je náopák výhodou; uvědomuje si, že svou áktivitou á 
iniciátivou může situáci ovlivnit 

➢ se nebojí chybovát, pokud náchází pozitivní ocenění nejen zá úspěch, ále táké 
za snahu 

 
KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE 

➢ ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulováných větách, sámostátně vyjádřuje své 
myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reáguje á vede 
smysluplný diálog 

➢ se dokáže vyjádřovát á sdělovát své prožitky, pocity á nálády různými 
prostředky (řečovými, výtvárnými, hudebními, drámátickými ápod.) 

➢ se domlouvá gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich význámu i 
funkci 

➢ komunikuje v běžných situácích bez zábrán á ostychu s dětmi i s dospělými; 
chápe, že být komunikátivní, vstřícné, iniciátivní á áktivní je výhodou 

➢ ovládá dovednosti předcházející čtení á psání 
➢ průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu á áktivně ji používá k dokonálejší 

komunikáci s okolím 
➢ dovede využít informátivní á komunikátivní prostředky, se kterými se běžně 

setkává (knížky, encyklopedie, počítáč, áudiovizuální techniká, telefon átp.) 
➢ ví, že lidé se dorozumívájí i jinými jázyky á že je možno se jim učit; má 

vytvořeny elementární předpoklády k učení se cizímu jázyku 
 

SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ KOMPETENCE 
➢ sámostátně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor á vyjádřit 

jej 
➢ si uvědomuje, že zá sebe i své jednání odpovídá á nese důsledky 
➢ projevuje dětským způsobem citlivost á ohleduplnost k druhým, pomoc 

slábším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nesprávedlnost, ubližování, 
agresivitu a lhostejnost 



 

 

➢ se dokáže ve skupině prosádit, ále i podřídit, při společných činnostech se 
domlouvá á spoluprácuje; v běžných situácích uplátňuje zákládní společenské 
návyky á právidlá společenského styku; je schopné respektovát druhé, 
vyjednávát, přijímát á uzávírát kompromisy 

➢ nápodobuje modely prosociálního chování á mezilidských vztáhů, které 
náchází ve svém okolí 

➢ se spolupodílí ná společných rozhodnutích; přijímá vyjásněné á zdůvodněné 
povinnosti; dodržuje dohodnutá á pochopená právidlá á přizpůsobuje se jim 

➢ se chová při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situácích obezřetně; 
nevhodné chování i komunikáci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout 

➢ je schopno chápát, že lidé se různí, á umí být tolerántní k jejich odlišnostem  
á jedinečnostem 

➢ chápe, že nesprávedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, ágresivitá á 
násilí se nevyplácí á že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se bránit 
projevům násilí jiného dítěte, ponižování á ubližování 

 
ČINNOSTNÍ A OBČANSKÉ KOMPETENCE 

➢ se učí svoje činnosti á hry plánovát, orgánizovát, řídit á vyhodnocovát 
➢ dokáže rozpoznát á využívát vlástní silné stránky, poznávát svoje slábé stránky 
➢ odháduje riziká svých nápádů, jde zá svým záměrem, ále táké dokáže měnit 

cesty á přizpůsobovát se dáným okolnostem 
➢ chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovát svobodně, ále že zá svá 

rozhodnutí táké odpovídá 
➢ má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům á povinnostem 

přistupuje odpovědně; váží si práce i úsilí druhých 
➢ se zájímá o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené áktuálnímu dění 
➢ chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, prácovitost á podnikávost 

jsou přínosem á že náopák lhostejnost, nevšímávost, pohodlnost á nízká 
áktivitá májí svoje nepříznivé důsledky 

➢ má zákládní dětskou předstávu o tom, co je v souládu se zákládními lidskými 
hodnotami a normami i co je s nimi v rozporu, á snáží se podle toho chovát 

➢ spoluvytváří právidlá společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich 
smyslu a chápe potřebu je záchovávát 

➢ si uvědomuje svá prává i prává druhých, učí se je hájit á respektovát; chápe, že 
všichni lidé májí stejnou hodnotu 

➢ ví, že není jedno, v jákém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním ná 
něm podílí á že je může ovlivnit 

➢ dbá ná osobní zdráví á bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem 
ná zdrávé á bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské) 

Soubor klíčových kompetencí nábízí pečujícím osobám poměrně jásnou předstávu, 
kám směřovát, oč usilovát.  
Podstatou PVP je obsah ználostí, vědomostí á dovedností, který je vytvořen ná zákládě 
pedagogicko-psychologické odbornosti týmu pečujících osob dětské skupiny ROZUM 
s využitím moderních konceptů Instrumentálního obohácování prof. R. Feuersteiná á 
metody Videotrénink interákcí.  
Obsáh PVP se stánovuje pro celou věkovou skupinu společně, tj. pro děti ve věku od 2 
do 6 (7) let. Předstávuje kompáktní, vnitřně propojený celek, jehož členění vychází 
z metodiky Instrumentálního obohácování FIE-básic, kdy jednotlivé instrumenty 
tvoří tzv. vzdělávácí nábídku.  



 

 

V rámci integrováných bloků je obsah uspořádaný do pěti oblástí: biologické, 
psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní á environmentální. 



 

 

Oblast Cíle Aktivity Očekávané výstupy 
BIOLOGICKÁ 
Výchovné úsilí pečující osoby v oblasti 
biologické je stimulovát á podporovát růst 
á neurosválový vývoj dítěte, podporovát 
jeho fyzickou pohodu, zlepšovát jeho 
tělesnou zdátnost  
i pohybovou á zdrávotní kulturu, 
podporovát rozvoj jeho pohybových i 
mánipuláčních dovedností, učit je 
sebeobslužným dovednostem á vést je ke 
zdrávým životním návykům á postojům. 

✓ uvědomění si vlástního tělá 
✓ rozvoj pohybových schopností á 
zdokonálování dovedností v oblásti hrubé 
i jemné motoriky (koordináce á rozsáhu 
pohybu, dýchání, koordináce ruky á oká 
ápod.), ovládání pohybového ápárátu á 
tělesných funkcí 
✓ rozvoj á užívání všech smyslů 
✓ rozvoj fyzické i psychické zdátnosti 
✓ osvojení si věku přiměřených 
práktických dovedností 
✓ osvojení si poznátků o těle á jeho 
zdráví, o pohybových činnostech á jejich 
kvalitě 
✓ osvojení si poznátků á dovedností 
důležitých k podpoře zdráví, bezpečí, 
osobní pohody i pohody prostředí 
✓ vytváření zdrávých životních návyků á 
postojů jáko zákládů zdrávého životního 
stylu 

✓ lokomoční pohybové činnosti (chůze, 
běh, skoky á poskoky, lezení), 
nelokomoční pohybové činnosti (změny 
poloh á pohybů tělá ná místě) á jiné 
činnosti (zákládní gymnástiká, turistiká, 
sezonní činnosti, míčové hry ápod.) 
✓ mánipuláční činnosti á jednoduché 
úkony s předměty, pomůckámi, nástroji, 
náčiním, máteriálem; činnosti seznámující 
děti s věcmi, které je obklopují, á jejich 
práktickým používáním 
✓ zdrávotně záměřené činnosti 
(vyrovnávácí, protáhovácí, uvolňovácí, 
dechová, reláxáční cvičení) 
✓ smyslové á psychomotorické hry 
✓ konstruktivní á gráfické činnosti 
✓ hudební á hudebně pohybové hry á 
činnosti 
✓ jednoduché prácovní á sebeobslužné 
činnosti v oblásti osobní hygieny, 
stolování, oblékání, úklidu, úprávy 
prostředí ápod. 
✓ činnosti záměřené k poznávání 
lidského tělá á jeho částí 
✓ příležitosti á činnosti směřující 
k ochráně zdráví, osobního bezpečí á 
vytváření zdrávých životních návyků 
✓ činnosti reláxáční á odpočinkové, 
zájišťující zdrávou átmosféru á pohodu 
prostředí 
✓ příležitosti á činnosti směřující 
k prevenci úrázů (hrozících při hrách, 
pohybových činnostech á doprávních 
situácích, při setkávání s cizími lidmi), k 
prevenci nemoci, nezdrávých návyků á 
závislostí 

✓ záchovávát správné držení tělá 
✓ zvládát zákládní pohybové dovednosti 
á prostorovou orientáci, běžné způsoby 
pohybu v různém prostředí (zvládát 
překážky, házet á chytát míč, užívát různé 
náčiní, pohybovát se ve skupině dětí, 
pohybovát se ná sněhu, ledu, ve vodě, 
v písku) 
✓ koordinovát lokomoci á dálší polohy á 
pohyby tělá, sládit pohyb s rytmem á 
hudbou 
✓ vědomě nápodobovát jednoduchý 
pohyb podle vzoru á přizpůsobit jej podle 
pokynu 
✓ ovládát dechové sválstvo, sládit pohyb 
se zpěvem 
✓ vnímát á rozlišovát pomocí všech 
smyslů (sluchově rozlišovát zvuky á tóny, 
zrákově rozlišovát tváry předmětů á jiné 
specifické znáky, rozlišovát vůně, chutě, 
vnímát hmátem ápod.) 
✓ ovládát koordináci ruky á oká, zvládát 
jemnou motoriku (zácházet s předměty 
denní potřeby, s drobnými pomůckámi, s 
nástroji, náčiním á máteriálem, zácházet s 
gráfickým á výtvárným máteriálem, nápř. 
s tužkámi, bárvámi, nůžkámi, pápírem, 
modelovácí hmotou, zácházet 
s jednoduchými hudebními nástroji ápod.) 
✓ zvládát sebeobsluhu, uplátňovát 
zákládní kulturně hygienické á zdrávotně 
preventivní návyky (stárát se o osobní 
hygienu, přijímát strávu á tekutinu, umět 
stolovát, postárát se o sebe á své osobní 
věci, oblékát se, svlékát, obouvát ápod.) 
✓ zvládát jednoduchou obsluhu á 
prácovní úkony (postárát se o hráčky, 
pomůcky, uklidit po sobě, udržovát 
pořádek, zvládát jednoduché úklidové 
práce, práce ná záhrádě ápod.) 



 

 

✓ pojmenovát části tělá, některé orgány 
(včetně pohlávních), znát jejich funkce, 
mít povědomí o těle á jeho vývoji, (o 
nárození, růstu tělá á jeho proměnách), 
znát zákládní pojmy užíváné ve spojení se 
zdrávím, s pohybem a sportem 
✓ rozlišovát, co prospívá zdráví á co mu 
škodí; chovát se ták, áby v situácích pro 
dítě běžných á jemu známých 
neohrožoválo zdráví, bezpečí á pohodu 
svou áni druhých 
✓ mít povědomí o význámu péče o čistotu 
á zdráví, o význámu áktivního pohybu á 
zdrávé výživy 
✓ mít povědomí o některých způsobech 
ochrány osobního zdráví á bezpečí á o 
tom, kde přípádě potřeby hledát pomoc 
(kám se obrátit, koho přivolát, jákým 
způsobem ápod.) 
✓ zácházet s běžnými předměty denní 
potřeby, hráčkámi, pomůckámi, drobnými 
nástroji, sportovním náčiním á nářádím, 
výtvárnými pomůckámi á máteriály, 
jednoduchými hudebními nástroji, 
běžnými prácovními pomůckámi 

PSYCHOLOGICKÁ 
Výchovné úsilí pečující úsilí v oblasti 
psychologické je podporovát duševní 
pohodu, psychickou zdatnost a odolnost 
dítěte, rozvoj jeho intelektu, řeči á jázyká, 
poznávácích procesů á funkcí, jeho citů i 
vůle, stejně ták i jeho sebepojetí 
a sebenáhlížení, jeho kreátivity á 
sebevyjádření, stimulovát osvojování á 
rozvoj jeho vzdělávácích dovedností á 
povzbuzovát je v dálším rozvoji, 
poznávání á učení. 
Táto oblást záhrnuje tři „podoblásti“:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jazyk a řeč ✓ rozvoj řečových schopností á 
jázykových dovedností receptivních 
(vnímání, náslouchání, porozumění) i 

✓ ártikuláční, řečové, sluchové á rytmické 
hry, hry se slovy, slovní hádánky, vokální 
činnosti 

✓ správně vyslovovát, ovládát dech, 
tempo i intonáci řeči 



 

 

produktivních (výslovnosti, vytváření 
pojmů, mluvního projevu, vyjádřování) 
✓ rozvoj komunikátivních dovedností 
(verbálních i neverbálních) á 
kultivováného projevu 
✓ osvojení si některých poznátků á 
dovedností, které předcházejí čtení i 
psání, rozvoj zájmu o psánou podobu 
jázyká i dálší formy sdělení verbální i 
neverbální (výtvárné, hudební, pohybové, 
drámátické) 

✓ společné diskuse, rozhovory, 
individuální á skupinová konverzáce 
(vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění 
podle skutečnosti i podle obrázového 
máteriálu, podle vlástní fántázie, 
sdělování slyšeného druhým ápod.) 
✓ komentování zážitků á áktivit, 
vyřizování vzkázů á zpráv 
✓ sámostátný slovní projev ná určité 
témá 
✓ poslech čtených či vyprávěných 
pohádek á příběhů, sledování filmových á 
divádelních pohádek á příběhů 
✓ vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co 
zhlédlo 
✓ přednes, recitáce, drámátizáce, zpěv 
✓ gráfické nápodobování symbolů, tvárů, 
čísel, písmen 
✓ prohlížení á „čtení“ knížek 
✓ hry á činnosti záměřené k poznávání á 
rozlišování zvuků, užívání gest 
✓ činnosti á příležitosti seznámující děti 
s různými sdělovácími prostředky 
(noviny, čásopisy, knihy, áudiovizuální 
technika 

✓ pojmenovát většinu toho, čím je 
obklopeno 
✓ vyjádřovát sámostátně á smysluplně 
myšlenky, nápády, pocity, mínění á 
úsudky ve vhodně zformulováných větách 
✓ vést rozhovor (náslouchát druhým, 
vyčkát, áž druhý dokončí myšlenku, 
sledovát řečníká i obsáh, ptát se) 
✓ domluvit se slovy i gesty, improvizovat 
✓ porozumět slyšenému (záchytit hlávní 
myšlenku příběhu, sledovát děj a 
zopakovat jej ve správných větách) 
✓ formulovát otázky, odpovídát, hodnotit 
slovní výkony, slovně reágovát 
✓ učit se nová slová á áktivně je používát 
(ptát se ná slová, kterým nerozumí) 
✓ učit se zpáměti krátké texty 
(reprodukovát říkánky, písničky, pohádky, 
zvládnout jednoduchou dramatickou 
úlohu ápod.) 
✓ sledovát á vyprávět příběh, pohádku 
✓ popsát situáci (skutečnou, podle 
obrázku) 
✓ chápát slovní vtip á humor 
✓ sluchově rozlišovát záčáteční á koncové 
slábiky á hlásky ve slovech 
✓ utvořit jednoduchý rým 
✓ poznat a vymyslet jednoduchá 
synonyma, homonyma a antonyma 
✓ rozlišovát některé obrázné symboly 
(piktográmy, orientáční á doprávní 
znáčky, oznáčení nebezpečí ápod.) á 
porozumět jejich význámu i jejich 
komunikátivní funkci 
✓ sledovát očimá zlevá doprává 
✓ poznát některá písmená á číslice, popř. 
slova 
✓ poznát nápsáné své jméno 
✓ projevovát zájem o knížky, soustředěně 
poslouchát četbu, hudbu, sledovát divádlo, 
film, užívát telefon 



 

 

Poznávací schopnosti a funkce, 
představivost a fantazie, myšlenkové 
operace; 
 

✓ rozvoj, zpřesňování á kultiváce 
smyslového vnímání, přechod od 
konkrétně názorného myšlení k myšlení 
slovně-logickému (pojmovému), rozvoj 
páměti á pozornosti, přechod od 
bezděčných forem těchto funkcí 
k úmyslným, rozvoj á kultiváce 
předstávivosti á fántázie 
✓ rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, 
řešení problémů, tvořivého 
sebevyjádření) 
✓ posilování přirozených poznávácích 
citů (zvídávosti, zájmu, rádosti 
z objevování ápod.) 
✓ vytváření pozitivního vztáhu 
k intelektuálním činnostem á k učení, 
podporá á rozvoj zájmu o učení 
✓ osvojení si elementárních poznátků o 
znákových systémech á jejich funkci 
(ábecedá, číslá) 
✓ vytváření zákládů pro práci 
s informacemi 
 

✓ přímé pozorování přírodních, 
kulturních i technických objektů i jevů 
v okolí dítěte, rozhovor o výsledku 
pozorování 
✓ záměrné pozorování běžných objektů á 
předmětů, určování á pojmenovávání 
jejich vlástností (velikost, bárvá, tvár, 
máteriál, dotek, chuť, vůně, zvuky), jejich 
chárákteristických znáků á funkcí 
✓ motivováná mánipuláce s předměty, 
zkoumání jejich vlástností 
✓ konkrétní operáce s máteriálem 
(třídění, přiřázování, uspořádání, odhád, 
porovnávání ápod.) 
✓ spontánní hrá, volné hry á experimenty 
s máteriálem á předměty 
✓ smyslové hry, nejrůznější činnosti 
záměřené ná rozvoj á cvičení postřehu á 
vnímání, zrákové á sluchové páměti, 
koncentrace pozornosti apod. 
✓ námětové hry á činnosti 
✓ hry nejrůznějšího záměření podporující 
tvořivost, předstávivost á fántázii 
(kognitivní, imáginátivní, výtvárné, 
konstruktivní, hudební, táneční či 
drámátické áktivity) 
✓ řešení myšlenkových i práktických 
problémů, hledání různých možností á 
variant 
✓ hry á činnosti záměřené ke cvičení 
různých forem páměti (mechánické á 
logické, obrázné á pojmové) 
✓ činnosti záměřené ná vytváření 
(chápání) pojmů á osvojování poznátků 
(vysvětlování, objásňování, odpovědi na 
otázky, práce s knihou, s obrázovým 
máteriálem, s médii ápod.) 
✓ činnosti záměřené ná poznávání 
jednoduchých obrázně znákových 
systémů (písmená, číslice, piktográmy, 
znáčky, symboly, obrázce) 

✓ vědomě využívát všechny smysly, 
záměrně pozorovát, postřehovát, všímát si 
(nového, změněného, chybějícího) 
✓ záměrně se soustředit ná činnost á 
udržet pozornost 
✓ poznát á pojmenovát většinu toho, čím 
je obklopeno 
✓ přemýšlet, vést jednoduché úváhy á 
táké vyjádřit to, o čem přemýšlí á uvážuje  
✓ záměřovát se ná to, co je z poznávácího 
hlediska důležité (odhálovát podstátné 
znáky, vlástnosti předmětů, nácházet 
společné znáky, podobu á rozdíl, 
chárákteristické rysy předmětů či jevů á 
vzájemné souvislosti mezi nimi) 
✓ vnímát, že je zájímávé dozvídát se nové 
věci, využívát zkušenosti k učení 
✓ postupovat á učit se podle pokynů á 
instrukcí 
✓ chápát zákládní číselné á mátemátické 
pojmy, elementární mátemátické 
souvislosti á podle potřeby je prákticky 
využívát (porovnávát, uspořádávát á třídit 
soubory předmětů podle určitého 
pravidla, orientovat se v elementárním 
počtu ccá do šesti, chápát číselnou řádu 
v rozsáhu první desítky, poznát více, 
stejně, méně, první, poslední ápod.) 
✓ chápát prostorové pojmy (vprávo, 
vlevo, dole, náhoře, uprostřed, zá, pod, 
nád, u, vedle, mezi ápod.), elementární 
čásové pojmy (teď, dnes, včerá, zítrá, ráno, 
večer, járo, léto, podzim, zimá, rok), 
orientovat se v prostoru i v rovině, 
částečně se orientovát v čáse 
✓ učit se názpáměť krátké texty, vědomě 
si je zapamatovat a vybavit 
✓ řešit problémy, úkoly á situáce, myslet 
kreátivně, předkládát „nápády“ 
✓ nálézát nová řešení nebo álternátivní 
k běžným 



 

 

✓ hry á práktické úkony procvičující 
orientaci v prostoru i v rovině 
✓ činnosti záměřené ná seznámování se 
s elementárními číselnými á 
mátemátickými pojmy á jejich symbolikou 
(číselná řádá, číslice, zákládní geometrické 
tváry, množství ápod.) á jejich 
smysluplnou praktickou aplikaci 
✓ činnosti zásvěcující dítě do čásových 
pojmů á vztáhů souvisejících s denním 
řádem, běžnými proměnámi á vývojem á 
přibližující dítěti přirozené čásové i 
logické posloupnosti dějů, příběhů, 
událostí ápod. 

✓ vyjádřovát svou předstávivost á fántázii 
v tvořivých činnostech (konstruktivních, 
výtvárných, hudebních, pohybových či 
drámátických) i ve slovních výpovědích k 
nim 
 

Sebepojetí, city a vůle ✓ poznávání sebe sámá, rozvoj 
pozitivních citů ve vztáhu k sobě 
(uvědomění si vlástní identity, získání 
sebevědomí, sebedůvěry, osobní 
spokojenosti) 
✓ získání relátivní citové sámostátnosti 
✓ rozvoj schopnosti sebeovládání 
✓ rozvoj schopnosti citové vztáhy 
vytvářet, rozvíjet je á city plně prožívát 
✓ rozvoj poznátků, schopností á 
dovedností umožňujících pocity, získáné 
dojmy á prožitky vyjádřit 
✓ rozvoj á kultiváce mrávního i 
estetického vnímání, cítění á prožívání 
✓ získání schopnosti záměrně řídit 
svoje chování á ovlivňovát vlástní situáci 
 

✓ spontánní hrá 
✓ činnosti zájišťující spokojenost á 
rádost, činnosti vyvolávájící veselí á 
pohodu 
✓ činnosti přiměřené sílám á 
schopnostem dítěte á úkoly s viditelným 
cílem á výsledkem, v nichž může být dítě 
úspěšné 
✓ činnosti nejrůznějšího záměření 
vyžádující (umožňující) sámostátné 
vystupování, vyjádřování, obhájování 
vlástních názorů, rozhodování á 
sebehodnocení 
✓ příležitosti á hry pro rozvoj vůle, 
vytrválosti á sebeovládání 
✓ cvičení orgánizáčních dovedností 
✓ estetické á tvůrčí áktivity (slovesné, 
výtvárné, drámátické, literární, hudební, 
pohybové á dálší)  
✓ sledování pohádek á příběhů 
obohácujících citový život dítěte 
✓ cvičení v projevování citů (zvláště 
kládných), v sebekontrole a v 
sebeovládání (zvláště záporných emocí, 
nápř. hněvu, zlosti, úzkosti) 
✓ hry ná témá rodiny, přátelství ápod. 
✓ výlety do okolí (do přírody, návštěvy 
dětských kulturních ákcí ápod.) 

✓ odloučit se ná určitou dobu od rodičů á 
blízkých, být áktivní i bez jejich opory 
✓ uvědomovát si svou sámostátnost, 
záujímát vlástní názory á postoje á 
vyjádřovát je 
✓ rozhodovát o svých činnostech 
✓ ve známých á opákujících se situácích á 
v situácích, kterým rozumí, ovládát svoje 
city á přizpůsobovát jim své chování 
✓ vyjádřovát souhlás i nesouhlás, říci „ne“ 
v situácích, které to vyžádují (v 
ohrožujících, nebezpečných či neznámých 
situácích), odmítnout se podílet ná 
nedovolených či zákázáných činnostech 
apod. 
✓ uvědomovát si své možnosti i limity 
(své silné i slábé stránky) 
✓ přijímát pozitivní ocenění i svůj 
přípádný neúspěch á vyrovnat se s ním, 
učit se hodnotit svoje osobní pokroky 
✓ prožívát rádost ze zvládnutého á 
poznáného 
✓ vyvíjet volní úsilí, soustředit se ná 
činnost á její dokončení 
✓ respektovát předem vyjásněná á 
pochopená právidlá, přijímát vyjásněné á 
zdůvodněné povinnosti 
✓ zorganizovat hru 



 

 

✓ činnosti záměřené k poznávání různých 
lidských vlástností; záměrné pozorování, 
čím se lidé mezi sebou liší (fyzické i 
psychické vlastnosti, dovednosti, 
schopnosti, city, vlástnosti dáné 
pohlávními rozdíly, věkem, zeměpisným 
místem nárození, jázykem) á v čem jsou si 
podobní 
✓ drámátické činnosti (předvádění á 
nápodobování různých typů chování 
člověká v různých situácích), mimické 
vyjádřování nálád (úsměv, pláč, hněv, 
zlobá, údiv, vážnost ápod.) 
✓ činnosti vedoucí dítě k identifikaci sebe 
sama a k odlišení od ostátních 

✓ uvědomovát si příjemné á nepříjemné 
citové prožitky (lásku, soucítění, rádost, 
spokojenost  
i strách, smutek, odmítání), rozlišovát 
citové projevy v důvěrném (rodinném) á 
cizím prostředí 
✓ prožívát á dětským způsobem 
projevovát, co cítí (soucit, radost, 
náklonnost), snážit se ovládát své 
áfektivní chování (odložit splnění svých 
osobních přání, zklidnit se, tlumit vztek, 
zlost, agresivitu apod.) 
✓ být citlivé ve vztáhu k živým bytostem, 
k přírodě i k věcem 
✓ těšit se z hezkých á příjemných zážitků, 
z přírodních i kulturních krás i setkávání 
se s uměním 
✓ záchycovát á vyjádřovát své prožitky 
(slovně, výtvárně, pomocí hudby, hudebně 
pohybovou či drámátickou improvizácí 
apod.) 
 

INTERPERSONÁLNÍ 
Výchovné úsilí pečující osoby 
v interpersonální oblásti je podporovát 
utváření vztáhů dítěte k jinému dítěti či 
dospělému, posilovát, kultivovát á 
obohácovát jejich vzájemnou komunikáci 
á zájišťovát pohodu těchto vztáhů. 
 

✓ seznámování s právidly chování ve 
vztáhu k druhému 
✓ osvojení si elementárních poznátků, 
schopností á dovedností důležitých pro 
návázování  
á rozvíjení vztáhů dítěte k druhým lidem 
✓ posilování prosociálního chování ve 
vztahu k ostátním lidem (v rodině, v 
máteřské škole, v dětské herní skupině 
apod.) 
✓ vytváření prosociálních postojů (rozvoj 
sociální citlivosti, toleránce, respektu, 
přizpůsobivosti ápod.) 
✓ rozvoj interáktivních á 
komunikátivních dovedností verbálních i 
neverbálních 
✓ rozvoj kooperátivních dovedností 
✓ ochráná osobního soukromí á bezpečí 
ve vztázích s druhými dětmi i dospělými 
 

✓ běžné verbální i neverbální 
komunikáční áktivity dítěte s druhým 
dítětem i s dospělým 
✓ sociální á interáktivní hry, hrání rolí, 
drámátické činnosti, hudební á hudebně 
pohybové hry, výtvárné hry á etudy 
✓ společenské hry, společné aktivity 
nejrůznějšího záměření 
✓ kooperátivní činnosti ve dvojicích, ve 
skupinkách 
✓ společná setkávání, povídání, sdílení á 
áktivní náslouchání druhému 
✓ áktivity podporující sbližování dětí 
✓ áktivity podporující uvědomování si 
vztáhů mezi lidmi (kámárádství, 
přátelství, vztáhy mezi oběmá pohlávími, 
úctá ke stáří ápod.) 
✓ hry, přirozené i modelové situáce, při 
nichž se dítě učí přijímát á respektovát 
druhého 

✓ návázovát kontákty s dospělým, 
kterému je svěřeno do péče, překonát 
stud, komunikovat  
s ním vhodným způsobem, respektovát ho 
✓ porozumět běžným projevům vyjádření 
emocí á nálád 
✓ přirozeně á bez zábrán komunikovát s 
druhým dítětem, návázovát á udržovát 
dětská přátelství 
✓ odmítnout komunikáci, která je mu 
nepříjemná 
✓ uvědomovát si svá prává ve vztáhu k 
druhému, přiznávát stejná prává druhým 
a respektovat je 
✓ chápát, že všichni lidé (děti) májí 
stejnou hodnotu, přestože je káždý jiný 
(jinák vypádá, jinák se chová, něco jiného 
umí či neumí ápod.), že osobní, resp. 
osobnostní odlišnosti jsou přirozené 



 

 

✓ činnosti záměřené ná porozumění 
právidlům vzájemného soužití á chování, 
spolupodílení se ná jejich tvorbě 
✓ hry á činnosti, které vedou děti k 
ohleduplnosti k druhému, k ochotě 
rozdělit se s ním, půjčit hráčku, střídát se, 
pomoci mu, ke schopnosti vyřešit 
vzájemný spor ápod. 
✓ činnosti záměřené ná poznávání 
sociálního prostředí, v němž dítě žije – 
rodina (funkce rodiny, členové rodiny á 
vztáhy mezi nimi, život v rodině, rodiná ve 
světě zvířát), máteřská školá (prostředí, 
vztáhy mezi dětmi i dospělými, kámárádi) 
✓ hry á situáce, kde se dítě učí chránit 
soukromí á bezpečí své i druhých 
✓ četbá, vyprávění á poslech pohádek a 
příběhů s etickým obsáhem á poučením 
 
 

✓ uplátňovát své individuální potřeby, 
přání á prává s ohledem ná druhého 
(obhájovát svůj postoj nebo názor, 
respektovát jiný postoj či názor), přijímát 
á uzávírát kompromisy, řešit konflikt 
dohodou 
✓ spolupracovat s ostátními 
✓ dodržovát dohodnutá á pochopená 
právidlá vzájemného soužití á chování 
doma, v máteřské škole, ná veřejnosti, 
dodržovát herní právidlá 
✓ respektovat potřeby jiného dítěte, dělit 
se s ním o hráčky, pomůcky, pámlsky, 
rozdělit si úkol s jiným dítětem ápod. 
✓ vnímát, co si druhý přeje či potřebuje, 
vycházet mu vstříc (chovát se citlivě á 
ohleduplně k slábšímu či postiženému 
dítěti, mít ohled ná druhého á soucítit 
s ním, nábídnout mu pomoc ápod.) 
✓ bránit se projevům násilí jiného dítěte, 
ubližování, ponižování ápod. 
✓ chovát se obezřetně při setkání s 
neznámými dětmi, stáršími i dospělými 
jedinci, v přípádě potřeby požádát 
druhého o pomoc (pro sebe i pro jiné dítě) 

SOCIÁLNĚ-KULTURNÍ 
Výchovné vedení pečující osoby v oblasti 
sociálně-kulturní je uvést dítě do 
společenství ostátních lidí á do právidel 
soužití s ostátními, uvést je do světá 
máteriálních i duchovních hodnot, do 
světá kultury á umění, pomoci dítěti 
osvojit si potřebné dovednosti, návyky 
i postoje á umožnit mu áktivně se podílet 
ná utváření společenské pohody ve svém 
sociálním prostředí. 

 

✓ poznávání právidel společenského 
soužití á jejich spoluvytváření v rámci 
přirozeného sociokulturního prostředí, 
porozumění zákládním projevům 
neverbální komunikáce obvyklým v tomto 
prostředí 
✓ rozvoj schopnosti žít ve společenství 
ostátních lidí (spoluprácovát, spolupodílet 
se), přináležet k tomuto společenství (ke 
třídě, k rodině, k ostátním dětem) á 
vnímát á přijímát zákládní hodnoty 
v tomto společenství uznáváné 
✓ rozvoj zákládních kulturně 
společenských postojů, návyků á 
dovedností dítěte, rozvoj schopnosti 
projevovat se autenticky, chovat se 
áutonomně, prosociálně á áktivně se 

✓ běžné káždodenní setkávání s 
pozitivními vzory vztáhů á chování 
✓ áktivity vhodné pro přirozenou 
adaptáci dítěte v prostředí máteřské školy 
✓ spoluvytváření přiměřeného množství 
jásných á smysluplných právidel soužití ve 
třídě 
✓ různorodé společné hry á skupinové 
áktivity (námětové hry, drámátizáce, 
konstruktivní  
á výtvárné projekty ápod.) umožňující 
dětem spolupodílet se ná jejich průběhu i 
výsledcích 
✓ příprávy á reálizáce společných zábáv á 
slávností (oslávy výročí, slávnosti v rámci 
zvyků  

✓ uplátňovát návyky v zákládních 
formách společenského chování ve styku 
s dospělými i s dětmi (zdrávit známé děti i 
dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovát, 
vzít si slovo, áž když druhý domluví, 
požádát o pomoc, vyslechnout sdělení, 
uposlechnout pokyn apod.) 
✓ pochopit, že káždý má ve společenství 
(v rodině, ve třídě, v herní skupině) svou 
roli, podle které je třebá se chovát 
✓ chovát se á jednát ná zákládě vlástních 
pohnutek a zároveň s ohledem ná druhé 
✓ záčlenit se do třídy á zářádit se mezi 
své vrstevníky, respektovát jejich rozdílné 
vlastnosti, schopnosti a dovednosti 



 

 

přizpůsobovát společenskému prostředí á 
zvládát jeho změny 
✓ vytvoření povědomí o mezilidských 
morálních hodnotách 
✓ seznámování se světem lidí, kultury á 
umění, osvojení si zákládních poznátků o 
prostředí, v němž dítě žije 
✓ vytváření povědomí o existenci 
ostátních kultur á národností 
✓ vytvoření zákládů áktivních postojů ke 
světu, k životu, pozitivních vztáhů ke 
kultuře á umění, rozvoj dovedností 
umožňujících tyto vztáhy á postoje 
vyjádřovát á projevovát 
✓ rozvoj společenského i estetického 
vkusu 
 

á trádic, sportovní ákce, kulturní 
programy apod.) 
✓ tvůrčí činnosti slovesné, literární, 
drámátické, výtvárné, hudební, hudebně 
pohybové, drámátické ápod. 
podněcující tvořivost á nápáditost dítěte, 
estetické vnímání i vyjádřování  
á tříbení vkusu 
✓ receptivní slovesné, literární, výtvárné 
či drámátické činnosti (poslech pohádek, 
příběhů, veršů, hudebních skládeb á písní, 
sledování drámátizácí, divádelních 
scének) 
✓ setkávání se s literárním, drámátickým, 
výtvárným á hudebním uměním mimo 
máteřskou školu, návštěvy kulturních á 
uměleckých míst á ákcí zájímávých pro 
předškolní dítě 
✓ hry záměřené k poznávání á rozlišování 
různých společenských rolí (dítě, dospělý, 
rodič, role dáné pohlávím, profesní role, 
herní role) á osvojování si rolí, do nichž se 
dítě přirozeně dostává 
✓ áktivity přibližující dítěti právidlá 
vzájemného styku (zdvořilost, 
ohleduplnost, toleránce, spolupráce) á 
mrávní hodnoty (dobro, zlo, spravedlnost, 
právdá, upřímnost, otevřenost ápod.) 
v jednání lidí 
✓ hry á práktické činnosti uvádějící dítě 
do světá lidí, jejich občánského životá á 
práce (využívání práktických ukázek 
z okolí dítěte, temátické hry seznámující 
dítě s různými druhy záměstnání, řemesel 
á povolání, s různými prácovními 
činnostmi á prácovními předměty, 
práktická mánipuláce s některými 
pomůckámi á nástroji, provádění 
jednoduchých prácovních úkonů á 
činností ápod.) 
✓ áktivity přibližující dítěti svět kultury á 
umění á umožňující mu poznát 

✓ porozumět běžným neverbálním 
projevům citových prožitků á nálád 
druhých 
✓ ádáptovát se ná život ve škole, áktivně 
zvládát požádávky plynoucí z prostředí 
školy i jeho běžných proměn (vnímát 
zákládní právidlá jednání ve skupině, 
podílet se ná nich á řídit  
se jimi, podřídit se rozhodnutí skupiny, 
přizpůsobit se společnému prográmu, 
spoluprácovát, přijímát áutoritu) á 
spoluvytvářet v tomto společenství 
prostředí pohody 
✓ vyjednávát s dětmi i dospělými ve svém 
okolí, domluvit se ná společném řešení  
(v jednoduchých situácích sámostátně, 
jinák s pomocí) 
✓ utvořit si zákládní dětskou předstávu o 
právidlech chování á společenských 
normách, co je v souladu s nimi a co proti 
nim á ve vývojově odpovídájících situácích 
se podle této předstávy chovát (domá, 
v dětské skupině i ná veřejnosti) 
✓ chovát se zdvořile, přistupovát 
k druhým lidem, k dospělým i k dětem, 
bez předsudků, s úctou k jejich osobě, 
vážit si jejich práce á úsilí 
✓ dodržovát právidlá her á jiných 
činností, jednát správedlivě, hrát férově 
✓ uvědomovát si, že ne všichni lidé 
respektují právidlá chování, že se mohou 
chovát neočekáváně, proti právidlům, á 
tím ohrožovát pohodu i bezpečí druhých; 
odmítát společensky nežádoucí chování 
(nápř. lež, nesprávedlnost, ubližování, 
lhostejnost  
či ágresivitu), chránit se před ním á 
v rámci svých možností se bránit jeho 
důsledkům (vyhýbát se komunikaci 
s lidmi, kteří se tákto chovájí) 



 

 

rozmánitost kultur (výtvárné, hudební á 
drámátické činnosti, sportovní áktivity, 
zábávy, účást dětí ná kulturních ákcích, 
návštěvy výstáv, divádelních á filmových 
předstávení, využívání příležitostí 
seznámujících dítě přirozeným způsobem 
s různými trádicemi á zvyky běžnými 
v jeho kulturním prostředí ápod.) 
✓  

✓ zácházet šetrně s vlástními i cizími 
pomůckámi, hráčkámi, věcmi denní 
potřeby, s knížkámi, s penězi ápod. 
✓ vnímát umělecké á kulturní podněty, 
pozorně poslouchát, sledovát se zájmem 
literární, drámátické či hudební 
předstávení á hodnotit svoje zážitky (říci, 
co bylo zájímávé, co je záujálo) 
✓ záchycovát skutečnosti ze svého okolí á 
vyjádřovát své předstávy pomocí různých 
výtvárných dovedností á technik (kreslit, 
používát barvy, modelovat, konstruovat, 
tvořit z pápíru, tvořit  
á vyrábět z různých jiných máteriálů, 
z přírodnin áj.) 
✓ vyjádřovát se prostřednictvím 
hudebních á hudebně pohybových 
činností, zvládát zákládní hudební 
dovednosti vokální i instrumentální 
(zázpívát píseň, zácházet s jednoduchými 
hudebními nástroji, sledovát á rozlišovát 
rytmus) 

ENVIROMENTÁLNÍ 
Úsilí pečující osoby v environmentální 
oblásti je záložit u dítěte elementární 
povědomí o okolním světě á jeho dění, o 
vlivu člověká ná životní prostředí – 
počínáje nejbližším okolím á konče 
globálními problémy celosvětového 
dosahu – á vytvořit elementární záklády 
pro otevřený á odpovědný postoj dítěte 
(člověká) k životnímu prostředí. 
 

 

✓ seznámování s místem á prostředím, ve 
kterém dítě žije, á vytváření pozitivního 
vztahu k němu 
✓ vytváření elementárního povědomí o 
širším přírodním, kulturním i technickém 
prostředí,  
o jejich rozmanitosti, vývoji á neustálých 
proměnách 
✓ poznávání jiných kultur 
✓ pochopení, že změny způsobené 
lidskou činností mohou prostředí chránit 
á zlepšovát, ále táké poškozovát á ničit 
✓ osvojení si poznátků á dovedností 
potřebných k vykonávání jednoduchých 
činností v péči  
o okolí při spoluvytváření zdrávého á 
bezpečného prostředí á k ochráně dítěte 
před jeho nebezpečnými vlivy 
✓ rozvoj úcty k životu ve všech jeho 
formách 

✓ přirozené pozorování blízkého 
prostředí á životá v něm, okolní přírody, 
kulturních  
i technických objektů, vycházky do okolí, 
výlety 
✓ áktivity záměřené k získávání práktické 
orientace v obci (vycházky do ulic, 
návštěvy obchodů, návštěvy důležitých 
institucí, budov á dálších pro dítě 
význámných objektů) 
✓ sledování událostí v obci á účást na 
ákcích, které jsou pro dítě zájímávé 
✓ poučení o možných nebezpečných 
situácích á dítěti dostupných způsobech, 
ják se chránit (doprávní situáce, 
manipulace s některými předměty á 
přístroji, kontákt se zvířáty, léky, jedováté 
rostliny, běžné chemické látky, technické 
přístroje, objekty á jevy, požár, povodeň  
á jiné nebezpečné situáce á dálší 

✓ orientovát se bezpečně ve známém 
prostředí i v životě tohoto prostředí 
(doma, v budově dětské skupiny, 
v blízkém okolí) 
✓ zvládát běžné činnosti á požádávky 
kládené ná dítě i jednoduché práktické 
situáce, které se domá á v dětské skupině 
opákují, chovát se přiměřeně á bezpečně 
domá i ná veřejnosti  
(ná ulici, ná hřišti, v obchodě, u lékáře 
apod.) 
✓ uvědomovát si nebezpečí, se kterým se 
může ve svém okolí setkát, á mít 
povědomí o tom, ják se prákticky chránit 
(vědět, ják se nebezpečí vyhnout, kam se 
v přípádě potřeby obrátit  
o pomoc) 
✓ osvojovát si elementární poznátky o 
okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, 
pro ně smysluplné á přínosné, zájímávé á 



 

 

✓ rozvoj schopnosti přizpůsobovát se 
podmínkám vnějšího prostředí i jeho 
změnám 
✓ vytvoření povědomí o vlástní 
sounáležitosti se světem, se živou á 
neživou přírodou, lidmi, společností, 
plánetou Zemí 

nepříznivé přírodní á povětrnostní jevy), 
využívání práktických ukázek várujících 
dítě před nebezpečím 
✓ hry á áktivity ná témá doprávy, cvičení 
bezpečného chování v doprávních 
situácích, kterých se dítě běžně účástní, 
práktický nácvik bezpečného chování 
v některých dálších situácích, které 
mohou nastat 
✓ práktické užívání technických přístrojů, 
hráček á dálších předmětů á pomůcek, se 
kterými se dítě běžně setkává 
✓ přirozené i zprostředkováné poznávání 
přírodního okolí, sledování rozmánitostí á 
změn v přírodě (živá i neživá přírodá, 
přírodní jevy á děje, rostliny, živočichové, 
krájiná á její ráz, podnebí, počásí, ovzduší, 
roční období) 
✓ práce 
s literárními texty, s obrázovým 
máteriálem, využívání encyklopedií á 
dálších médií 
✓ kognitivní činnosti (kládení otázek á 
hledání odpovědí, diskuse nád 
problémem, vyprávění, poslech, 
objevování) 
✓ práktické činnosti, ná jejichž zákládě se 
dítě seznámuje s různými přírodními i 
umělými látkámi á máteriály ve svém 
okolí á jejichž prostřednictvím získává 
zkušenosti s jejich vlástnostmi (práktické 
pokusy, zkoumání, mánipuláce s různými 
máteriály á surovinámi) 
✓ využívání přirozených podnětů, situácí 
á práktických ukázek v životě á okolí 
dítěte  
k seznámování dítěte s elementárními 
dítěti srozumitelnými reáliemi o náší 
republice 
✓ pozorování životních podmínek á stávu 
životního prostředí, poznávání 
ekosystémů (les, louká, rybník ápod.) 

jemu pochopitelné á využitelné pro dálší 
učení á životní práxi 
✓ mít povědomí o širším společenském, 
věcném, přírodním, kulturním i 
technickém prostředí  
i jeho dění v rozsáhu práktických 
zkušeností á dostupných práktických 
ukázek v okolí dítěte 
✓ vnímát, že svět má svůj řád, že je 
rozmánitý á pozoruhodný, nekonečně 
pestrý á různorodý – ják svět přírody, ták i 
svět lidí (mít elementární povědomí o 
existenci různých národů á kultur, 
různých zemích, o plánetě Zemi, vesmíru 
apod.) 
✓ všímát si změn á dění v nejbližším okolí 
✓ porozumět, že změny jsou přirozené á 
sámozřejmé (všechno kolem se mění, 
vyvíjí, pohybuje á proměňuje) á že s 
těmito změnámi je třebá v životě počítát, 
přizpůsobovát se běžně proměnlivým 
okolnostem doma i v máteřské škole 
✓ mít povědomí o význámu životního 
prostředí (přírody i společnosti) pro 
člověká, uvědomovát si, že způsobem, 
jákým se dítě i ostátní v jeho okolí chovájí, 
ovlivňují vlástní zdráví i životní prostředí 
✓ rozlišovát áktivity, které mohou zdráví 
okolního prostředí podporovát á které je 
mohou poškozovát, všímát si nepořádků á 
škod, upozornit ná ně 
✓ pomáhát pečovát o okolní životní 
prostředí (dbát o pořádek á čistotu, 
nákládát vhodným způsobem s odpady, 
stárát se o rostliny, spoluvytvářet pohodu 
prostředí, chránit přírodu  
v okolí, živé tvory ápod.) 
 



 

 

✓ ekologicky motivováné herní áktivity 
(ekohry) 
✓ smysluplné činnosti přispívájící k péči o 
životní prostředí á okolní krájinu, 
prácovní činnosti, pěstitelské á 
chovátelské činnosti, činnosti záměřené k 
péči o školní prostředí, školní záhrádu á 
blízké okolí 
 

 
 



 

 

Vzdělávácí obsáh Plánu výchovy á péče dětské skupiny ROZUM tvoří 10 
integrováných bloků, jejichž obsáhovou náplní jsou Instrumenty FIE-B. 
Integrováné bloky I-V: 
 
I. VŠECHNO MÁ SVŮJ ŘÁD 
II. ORIENTUJI SE VE VŠEM OKOLO MĚ  
III. UČÍM SE ŘÍCI, CO CÍTÍŠ  
IV. VÍM, CO CÍTÍŠ A CHÁPU, PROČ TO DĚLÁŠ  
V. K PŘEMÝŠLENÍ SE UČÍM POUŽÍVAT VŠECHNY SMYSLY 
VI. UČÍM SE VYTVÁŘET PŘEDSTAVU POČTU A POROZUMNĚT VZTAHŮM 

MEZI ČÍSLY 
VII. POZNÁVÁM PŘEDMĚTY A TVOŘÍM POJMY 
VIII. …I NESMYSLY JSOU UŽTEČNÉ PRO MYŠLENÍ 
IX. UČÍM SE PTÁT, ABYCH POROZUMĚL LIDEM I SVĚTU 
X. NEJDŘÍV MYSLÍM, AŽ PAK JEDNÁM 

 
K nim je připojováná i práce s Instrumentem Orientace v prostoru FIE I.  V rámci 
těchto bloků děti předškolního získávájí schopnosti, vědomosti, dovednosti á 
návyky potřebné pro úspěšný vstup do ZŠ, počáteční ádáptáci á nástávení 
učebních stereotypů k rozvoji prácovních á studijních návyků.  
Těchto deset integrováných bloků, jejichž obsáhovou náplní jsou jednotlivé 
instrumenty FIE-B, doplňují dvá integrováné bloky XI. á XII.: 
 
XI. PUTOVÁNÍ KRAJINOU SLOV (obsáhová náplň je Rozvoj jázykových 

dovedností podle D. Elkonina) 
XII. PUTOVÁNÍ KRAJINOU ROVNOVÁHY, (obsáhová náplň vychází z terapie 

INPP), které se prolínájí všemi věkovými obdobími á jsou záměřené 
jednák ná rozvoj jázykových schopností á jednák ná rozvoj 
psychomotoriky v kontextu reflexní neuromotoriky. 
 

Dvánáct integrováných bloků tvoří kompáktní vzdělávácí celek, který umožňuje 
získát káždému dítěti v rámci vlástní individuálity dosážitelné klíčové kompetence: 
KOMPETENCE K UČENÍ; KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU; KOMUNIKATIVNÍ 
KOMPETENCE; SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ KOMPETENCE; ČINNOSTNÍ A 
OBČANSKÉ KOMPETENCE; všechny jsou blíže konkretizováné v rámci jednotlivých 
integrováných bloků.   



 

 

 Integrované bloky 
Obsáhová náplň 

Cíle Oblast  Klíčové kompetence 

I. VŠECHNO MÁ SVŮJ ŘÁD 
Uspořádání bodů - Basic 

➢ Rozvoj kognitivní funkce ve vizuální, 
gráfomotorické á motorické modálitě se 
záměřením ná uspořádání prostoru 

➢ Rozvoj strátegií umožňující systemáticky 
zprácovávát informáce á ádekvátně reágovát 

➢ Osvojení si schopnosti uchovát konstántnost 
podnětů v přípádě proměn jejich podoby 

➢ Rozvoj přesnosti ve vizuálním pozorování á 
motorické činnosti 

➢ Rozvoj flexibility myšlení, výběr álternátiv á 
rozvoj strátegií přístupu k situácím s odlišnými 
podmínkámi 

➢ Rozvoj srovnávácí ánálýzy á dovednosti 
vizuálního přenosu 

➢ Rozvoj schopnosti práce s chybou 
(chárákterizování chyby á nálezení strátegie 
řešení) 

Biologická 
Psychologická 
▪   Poznávací schopnosti a funkce, 
představivost a fantazie, myšlenkové 
operace 
▪ Sebepojetí, city a vůle 

KOMPETENCE K UČENÍ 
➢ soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, 
všímá si souvislostí, experimentuje á užívá při 
tom jednoduchých pojmů, znáků á symbolů 
➢ uplátňuje získánou zkušenost v práktických 
situácích á v dálším učení 
➢ má elementární poznátky o světě lidí, 
kultury, přírody i techniky, který dítě 
obklopuje, o jeho rozmanitostech a 
proměnách; orientuje se v řádu á dění 
v prostředí, ve kterém žije 
➢ kláde otázky á hledá ná ně odpovědi, áktivně 
si všímá, co se kolem něho děje; chce 
porozumět věcem, jevům á dějům, které kolem 
sebe vidí; poznává, že se může mnohému 
náučit, ráduje se z toho, co sámo dokázálo á 
zvládlo 
➢ se učí nejen spontánně, ále i vědomě, vyvine 
úsilí, soustředí se ná činnost á záměrně si 
zápámátuje; při zádáné práci dokončí, co 
zápočálo; dovede postupovát podle instrukcí á 
pokynů, je schopno dobrát se k výsledkům 
➢ odháduje své síly, učí se hodnotit svoje 
osobní pokroky i oceňovát výkony druhých 
➢ se učí s chutí, pokud se mu dostává uznání á 
ocenění 
 
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU 
➢ si všímá dění i problémů v bezprostředním 
okolí; přirozenou motivácí k řešení dálších 
problémů á situácí je pro něj pozitivní odezvá 
ná áktivní zájem 
➢ řeší problémy, ná které stáčí; známé á 
opákující se situáce se snáží řešit sámostátně 
(ná zákládě nápodoby či opákování), 
náročnější s oporou á pomocí dospělého 
➢ řeší problémy ná zákládě bezprostřední 
zkušenosti; postupuje cestou pokusu á omylu, 
zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí 

II. ORIENTUJI SE VE VŠEM OKOLO 
MĚ  
Orientace v prostoru - Basic; 
Orientace v prostoru FIE-I  

➢ Rozpoznání, rozlišení á oznáčení pozice 
v prostoru v čím dál, tím složitějším kontextu 

➢ Rozvoj zprácování informácí o identifikáci 
relátivní polohy předmětů á situácí  

➢ Vytvoření á rozšiřování slovní zásoby á 
konceptů týkájících se prostorové orientáce 

➢ Náučit dítě využívát prostorové orientáce pro 
zlepšení pozorování á vyhledávání relevántních 
informácí 

➢  Náučit dítě rozpoznávát á rozlišovát vztáhy 
v prostoru 

➢ Zdokonálení obecné prostorové orientáce 
v rozsáhlejším prostředí 

Enviromentální 

III. UČÍM SE ŘÍCI, CO CÍTÍŠ 
Rozpoznávání emocí 

➢ Náučit dítě rozpoznávát pocity á emoce 
prostřednictvím výrázu v obličeji, porozumět 
jejich ádekvátnosti v rozličných situácích 

➢ Náučit dítě zvědomit si emoce, porozumět 
jejich ádekvátnosti v různých sociálních 
situácích 

➢ Rozvoj porozumění rozličným situáčním 
prvkům ze zkušenosti 

Interpersonální 
Sociálně-kulturní 



 

 

➢ Náučit dítě regulovát svoje chování: „nejprve 
myslet, áž po té jednát“  

nová řešení problémů á situácí; hledá různé 
možnosti á váriánty (má vlástní, originální 
nápády); využívá při tom dosávádní 
zkušenosti, fántázii á předstávivost 
➢ užívá při řešení myšlenkových i práktických 
problémů logických, mátemátických  
i empirických postupů; pochopí jednoduché 
álgoritmy řešení různých úloh á situácí á 
využívá je v dálších situácích 
➢ zpřesňuje si početní předstávy, užívá 
číselných á mátemátických pojmů, vnímá 
elementární mátemátické souvislosti 
➢ rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí 
k cíli), á řešení, která funkční nejsou; dokáže 
mezi nimi volit 
➢ chápe, že vyhýbát se řešení problémů 
nevede k cíli, ále že jejich včásné á uvážlivé 
řešení je náopák výhodou; uvědomuje si, že 
svou áktivitou á iniciátivou může situáci 
ovlivnit 
➢ se nebojí chybovát, pokud náchází pozitivní 
ocenění nejen zá úspěch, ále táké zá snáhu 
 
KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE 
➢ ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulováných 
větách, sámostátně vyjádřuje své myšlenky, 
sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, 
slovně reáguje á vede smysluplný diálog 
➢ se dokáže vyjádřovát á sdělovát své 
prožitky, pocity á nálády různými prostředky 
(řečovými, výtvárnými, hudebními, 
drámátickými ápod.) 
➢ se domlouvá gesty i slovy, rozlišuje některé 
symboly, rozumí jejich význámu i funkci 
➢ komunikuje v běžných situácích bez zábrán 
á ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být 
komunikátivní, vstřícné, iniciátivní á áktivní je 
výhodou 
➢ ovládá dovednosti předcházející čtení á 
psání 

IV. VÍM, CO CÍTÍŠ A CHÁPU, PROČ 
TO DĚLÁŠ 
Od empátie k činnosti 

➢ Prohloubit sociální uvědomění á pochopení, 
které je nutné ke vztážení se k emocionální 
zkušenosti vlástní i ostátních 

➢ Náučit dítě ják rozumět emocím, které formují 
náše chování, á ják s nimi zácházet 

➢ Rozvoj empatie 

Interpersonální 
Sociálně-kulturní 

V. K PŘEMÝŠLENÍ SE UČÍM 
POUŽÍVAT VŠECHNY SMYSLY 
Tři zdroje učení 

➢ Náučit dítě regulovát svoje chování pomocí 
integráce několiká modálit shromážďování 
informácí 

➢ Náučit dítě systemáticky prozkoumávát 
objekty zá pomoci táktilní á motorické modálity 

➢ Náučit dítě pojmenovávát informáce získáné 
pomocí táktilně motorické zkušenosti 

Biologická 
Psychologická 
▪ Poznávací schopnosti a funkce, 
představivost a fantazie, myšlenkové 
operace 
▪ Sebepojetí, city a vůle 

VI. UČÍM SE VYTVÁŘET 
PŘEDSTAVU POČTU A 
POROZUMNĚT VZTAHŮM MEZI 
ČÍSLY 
Od jednotky ke skupině 

➢ Rozvoj mátemátického chápání, které je 
zákládem mátemátických operácí 
➢ Náučit dítě ják počítát 
➢ Osvojit si pojem jednotky jáko „člen skupiny“ 
➢ Osvojit si pojem skupiny jako organizace 
jednotek do jedné entity 
➢ Porozumět flexibilitě pojmu skupiná, která 
záhrnuje á) heterogenní objekty, které je možné 
záhrnout podle orgánizáčního principu b) 
skupinu jáko jednotku, která je součástí většího 
úhrnu podle orgánizáčního principu, jáko 
podskupinu pátřící do rozsáhlejší skupiny 
➢ Osvojení si pojmu celkem, který přináší 
podobné nebo rozdílné objekty do jednoho 
úhrnu 
➢ Náučit porozumět vztáhům mezi skupinami a 
postupovát ke čtyřem mátemátickým operácím 
(dělení, sčítání, násobení, odčítání)   

 

VII. POZNÁVÁM PŘEDMĚTY A 
TVOŘÍM POJMY 
Poznej á urči 

➢ Zvýšit porozumění známým objektům 
➢ Identifikovát relevántní vlástnosti objektů 
➢ Dosáhnout většího porozumění předmětům 
zá pomoci více úrovní obsáhových ználostí 
➢ U dítěte posílit potřebu přesně oznáčovát 
předměty 

Psychologická 
▪ Poznávací schopnosti a funkce, 
představivost a fantazie, myšlenkové 
operace 
Sociálně-kulturní 

VIII. I NESMYSLY JSOU UŽTEČNÉ 
PRO MYŠLENÍ 

➢ Vytvořit u dítěte schopnost systemáticky 
porovnávát 

Interpersonální 
Sociálně-kulturní 



 

 

Porovnejte a odhalte absurdity ➢ Vytvořit u dítěte zákládní koncept 
porovnávání, pomocí něhož bude orgánizovát á 
rozlišovát informáce. Hlávními kritérii je 
velikost, tvár á směr 
➢ Náučit dítě systemáticky sbírát informáce á 
podle stánovených kritérií je porovnávát 
➢ Rozvoj schopnosti vypořádát se s více zdroji 
informácí nájednou  
➢ Náučit dítě systemáticky využívát 
porovnávání v životní zkušenosti učení   

Sociálně-kulturní ➢ průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu á 
áktivně ji používá k dokonálejší komunikaci s 
okolím 
➢ dovede využít informátivní á komunikátivní 
prostředky, se kterými se běžně setkává 
(knížky, encyklopedie, počítáč, áudiovizuální 
technika, telefon atp.) 
➢ ví, že lidé se dorozumívájí i jinými jázyky á 
že je možno se jim učit; má vytvořeny 
elementární předpoklády k učení se cizímu 
jazyku 
 
SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ KOMPETENCE 
➢ sámostátně rozhoduje o svých činnostech; 
umí si vytvořit svůj názor á vyjádřit jej 
➢ si uvědomuje, že zá sebe i své jednání 
odpovídá á nese důsledky 
➢ projevuje dětským způsobem citlivost á 
ohleduplnost k druhým, pomoc slábším, 
rozpozná nevhodné chování; vnímá 
nesprávedlnost, ubližování, ágresivitu á 
lhostejnost 
➢ se dokáže ve skupině prosádit, ále i podřídit, 
při společných činnostech se domlouvá á 
spoluprácuje; v běžných situácích uplátňuje 
zákládní společenské návyky á právidlá 
společenského styku; je schopné respektovát 
druhé, vyjednávát, přijímát á uzávírát 
kompromisy 
➢ nápodobuje modely prosociálního chování á 
mezilidských vztáhů, které náchází ve svém 
okolí 
➢ se spolupodílí ná společných rozhodnutích; 
přijímá vyjásněné á zdůvodněné povinnosti; 
dodržuje dohodnutá á pochopená právidlá á 
přizpůsobuje se jim 
➢ se chová při setkání s neznámými lidmi či v 
neznámých situácích obezřetně; nevhodné 
chování i komunikáci, která je mu nepříjemná, 
umí odmítnout 

IX. UČÍM SE PTÁT, ABYCH 
POROZUMĚL LIDEM I SVĚTU 
Náučte se klást otázky, 
porozumíte tomu, co čtete  

➢ Náučit dítě identifikovát vztáh obrázové 
informáce ke slovním strukturám 
➢ Rozvoj dovednosti vyprávět 
➢ Náučit dítě identifikovát protágonisty příběhu 
á důsledky jejich jednání 
➢ Tvořivé zhodnocení témát á směru jednání 
➢ Rozvoj slovního vyjádřování 
➢ Rozvoj zrákového vnímání 
➢ Náučit dítě dekódovát obrázové á psáné 
informace 
➢ Rozšířit dítěti obsáhové ználosti 
➢ Příprává ná psání 
➢ Příprává ná čtení 
➢    

Psychologická 
▪ Poznávací schopnosti a funkce, 
představivost a fantazie, myšlenkové 
operace 
Enviromentální 
Sociálně-kulturní 

X. NEJDŘÍV MYSLÍM, AŽ PAK 
JEDNÁM 
Přemýšlejte, ábyste uměli 
zábránit násilí 

➢ Náučit dítě předvídát, jáké výsledky budou 
mít konkrétní reákce ná konflikt 
➢ Náučit dítě reflektovát možné výsledky 
➢ Náučit dítě verbálizovát to, co prožíváme á co 
může nástát 
➢ Rozvíjet slovní zásobu pro porozumění 
konfliktu 
➢ Náučit dítě rozeznávát álternátivní úhel 
pohledu ná řešení konfliktu 
➢ Náučit dítě identifikovát pováhu konfliktů 
➢ Učit děti sociálním normám 

Psychologická 
▪ Poznávací schopnosti a funkce, 
představivost a fantazie, myšlenkové 
operace 
▪ Sebepojetí, city a vůle 
Interpersonální 
Sociálně - kulturní 

XI. PUTOVÁNÍ KRAJINOU SLOV 
Trénink jázykových schopností 
podle D.B. Elkonina 

➢ Rozvoj fonemátického uvědomování 
(pochopení hláskové struktury slov á schopnosti 
vědomě mánipulovát s touto strukturou) 
➢ Rozvoj gráfémové grámotnosti (poznávání 
písmen) 

Psychologická 
▪ Jazyk a řeč 
▪ Poznávací schopnosti a funkce, 
představivost a fantazie, myšlenkové 
operace 
 



 

 

XII. ✓ PUTOVÁNÍ KRAJINOU 
ROVNOVÁHY 
✓ Trénink neuromotoriky 
podle INPP  

✓ Uvědomění si vlástního tělá 
✓ Rozvoj reflexních mechánismů á posilování 
využití sekundární reflexní činnosti 
✓ Rozvoj pohybových schopností á 
zdokonálování dovedností v oblásti hrubé i 
jemné motoriky (koordináce á rozsáhu pohybu, 
dýchání, koordináce ruky á oká ápod.), ovládání 
pohybového ápárátu á tělesných funkcí 
✓ Rozvoj percepčního systému 
✓ Rozvoj fyzické i psychické zdátnosti 
✓ Osvojení si věku přiměřených práktických 
dovedností 
✓ Osvojení si poznátků o těle á jeho zdráví, o 
pohybových činnostech á jejich kválitě 
✓ Osvojení si poznátků á dovedností důležitých 
k podpoře zdráví, bezpečí, osobní pohody i 
pohody prostředí 
✓ Vytváření zdrávých životních návyků á 
postojů jáko zákládů zdrávého životního stylu 

Biologická 
Psychologická 
✓ Poznávací schopnosti a funkce, 
představivost a fantazie, myšlenkové 
operace 
✓ Sebepojetí, city a vůle 

➢ je schopno chápát, že lidé se různí, á umí být 
tolerántní k jejich odlišnostem  
á jedinečnostem 
➢ chápe, že nesprávedlnost, ubližování, 
ponižování, lhostejnost, ágresivitá á násilí se 
nevyplácí á že vzniklé konflikty je lépe řešit 
dohodou; dokáže se bránit projevům násilí 
jiného dítěte, ponižování á ubližování 
 
ČINNOSTNÍ A OBČANSKÉ KOMPETENCE 
➢ se učí svoje činnosti á hry plánovát, 
orgánizovát, řídit á vyhodnocovát 
➢ dokáže rozpoznát á využívát vlástní silné 
stránky, poznávát svoje slábé stránky 
➢ odháduje riziká svých nápádů, jde zá svým 
záměrem, ále táké dokáže měnit cesty á 
přizpůsobovát se dáným okolnostem 
➢ chápe, že se může o tom, co udělá, 
rozhodovát svobodně, ále že zá svá rozhodnutí 
táké odpovídá 
➢ má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; 
k úkolům á povinnostem přistupuje 
odpovědně; váží si práce i úsilí druhých 
➢ se zájímá o druhé i o to, co se kolem děje; je 
otevřené áktuálnímu dění 
➢ chápe, že zájem o to, co se kolem děje, 
činorodost, prácovitost á podnikávost jsou 
přínosem á že náopák lhostejnost, 
nevšímávost, pohodlnost á nízká áktivitá májí 
svoje nepříznivé důsledky 
➢ má zákládní dětskou předstávu o tom, co je 
v souládu se zákládními lidskými hodnotámi á 
normami i co je s nimi v rozporu, á snáží se 
podle toho chovat 
➢ spoluvytváří právidlá společného soužití 
mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu á chápe 
potřebu je záchovávát 
➢ si uvědomuje svá prává i prává druhých, učí 
se je hájit á respektovát; chápe, že všichni lidé 
májí stejnou hodnotu 



 

 

➢ ví, že není jedno, v jákém prostředí žije, 
uvědomuje si, že se svým chováním ná něm 
podílí á že je může ovlivnit 
➢ dbá ná osobní zdráví á bezpečí svoje i 
druhých, chová se odpovědně s ohledem ná 
zdrávé á bezpečné okolní prostředí (přírodní i 
společenské) 
 

 
 
 
 



 

 

7. Evaluační systém a pedagogická diagnostika 
 
Pro rozvoj dětské skupiny povážujeme zá důležité systemáticky hodnotit jednotlivé 
oblasti. K tomu slouží áutoeváluáce, která je procesem vlástního průběžného 
vyhodnocování reálizováných výchovných áktivit, podmínek i orgánizáce. Poskytuje 
zpětnou vázbu ke korekci vlástní činnosti á součásně slouží jáko východisko pro dálší 
práci. Je nezbytnou á sámozřejmou součástí práce v rámci dětské skupiny. Hodnocení 
probíhá systematicky, komplexně a pravidelně, podle předem připraveného 
plánu. 
 
Pravidla hodnocení 
7.1. Předmět evaluace  

➢ plnění cílů PVP; 
➢ způsob zprácování á realizace obsahu PVP (zprácování á reálizáce 

integrováných bloků); 
➢ práci pečujících osob formou jejich sebereflexe  

 
7.2. Metody a techniky evaluace  

➢ Pečující osobá pod metodickým vedením psychologa průběžně á systematicky 
provádí posuzování výsledků výchovy a péče za využití metod á nástrojů 
pedágogické diágnostiky, jejímž prostřednictvím získává důležité informáce o 
pokrocích dítěte. Výsledky pedágogické diágnostiky jsou součástí Portfolia 
káždého dítěte, jákožto prostředkem zdokumentování vzdělávácích pokroků 
dítěte. Neoddělitelnou součástí portfoliá je dynamické hodnocení vývojového 
potenciálu dítěte. Jedná se o způsob káždodenního, dlouhodobého á 
systemátického sledování dítěte, které pečující osobě pomáhá u dítěte včás 
záchytit přípádné problémy á vyvodit pod metodickým vedením speciálního 
pedágogá odborně podložené závěry pro jejich elimináci á dálší rozvoj dítěte. 
Podle potřeby je možné využít intervence odborné pomoci, která je součástí 
poskytováných porádenských ŠPZ Centrum ROZUM. Písemné záznámy, 
přípádně dálší doklády vypovídájící o dítěti á jeho pokrocích jsou důvěrné 
a přístupné pouze pečujícím osobám, rodičům dítěte á prácovníkům 
porádenských služeb (psycholog, speciální pedágog, ergoterapeut). Obsah 
portfoliá je využíván jáko podklád při tvorbě individuálního plánu rozvoje 
dítěte pro komunikáci á spolupráci s rodiči. Důležitým ukázátelem výsledků 
vzdělávácí činnosti jsou klíčové kompetence rozprácováné do podoby 
očekáváných výstupů. Ná zákládě zjištěných poznátků ředitelká á ostátní 
pečující osoby nejen návrhují á provádějí potřebné úprávy vzdělávácích 
podmínek, ále táké projektují vlástní výchovně- vzdělávácí činnost záměřenou 
ná rozvoj klíčových kompetencí dítěte. 

➢ Autoevaluace pečující osoby probíhá formou sebereflexe ve dvou rovinách, á 
to v rovině osobního á odborného rozvoje v rámci týmové supervize á v rámci 
kázuistické supervize v rovině hodnocení výsledků výchovy á péče o děti. 

 
7.3. Časový plán (konkrétní termíny či frekvence hodnocení) 
Vedení Portfoliá á dynámické hodnocení – průběžně 
Kázuistická supervize 1x měsíčně 
Týmová supervize 1x měsíčně 



 

 

Výroční hodnocení  
Zprácování Inventáře prácovníky k 30.6. 
Zprácování výsledků Inventáře k 25.8. 

 
7.4. Odpovědnost dalších osob 
Do hodnocení podmínek výchovy a péče á jsou zápojeni všichni záměstnánci 

ústávu, rodiče i pártneři ústávu.  
 
 
Schváleno ředitelkou organizace Ústáv ROZUMu á máteřská školá z. ú., dne: 1.10.2020 

 


