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ÚVOD 

 

Na základě mých zkušeností během studia a praxí v jednotlivých mateřských 

školách jsem se rozhodla pro téma ,,Faktory ovlivňující pedagogickou úroveň školy“. Toto 

téma jsem si vybrala, protože jsem se setkala s různými typy škol a chci poznatky 

v bakalářské práci zobecnit. 

Cílem bakalářské práce je na základě využití odborné literatury a mých zkušeností 

shrnout fakta týkající se úrovně mateřské školy ze všech možných úhlů pohledu a porovnat 

je mezi sebou. 

Úroveň mateřské školy závisí především na pěti faktorech: osobnosti učitelů, 

managementu školy, na úrovni pedagogické činnosti, klimatu školy a na dodržování zásad 

kurikula. 

Osobnost učitelů a jejich vedení se odvíjí od osobnosti člověka jako takového. 

Zahrnuje spoustu různých faktorů, ale pouze některé napomáhají k lepší úrovni 

pedagogické činnosti.. Pedagogickou činností se rozumí metody vyučování a kladné 

ovlivňování osobnosti dítěte. Klima mateřské školy se odvíjí od naplnění potřeb učitelů, 

dětí a dalších subjektů participujících na procesu předškolního vzdělávání. Do kurikula 

spadají dokumenty týkající se vzdělávání. Základním dokumentem škol je Školní 

vzdělávací program, vycházející z Rámcového vzdělávacího programu, který je zásadním 

faktorem ovlivňující pedagogickou úroveň školy. ,,Školní vzdělávací program“ obsahuje 

identifikační údaje školy, charakteristika školy, charakteristika školního vzdělávacího 

programu, podmínky a organizace vzdělávání, vzdělávací obsah a evaluační systém, který 

identifikuje nedostatky v pedagogické činnosti školy a napomáhá jejich odstranění. 

V praktické části jsem svůj výzkum zaměřila na otázku kritéria pro výběr mateřské 

školy. Jejím cílem bylo vyhodnotit, jaká kritéria považují rodiče za důležité pro výběr 

mateřské školy a porovnat tyto faktory s faktory v teoretické části. Pro výzkum jsem 

zvolila metodu dotazníku. 

V závěru práce jsou shrnuta všechna fakta, je zhodnocen cíl práce a možnost 

využití získaných poznatků v praxi. 
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1 OSOBNOST UČITELE  
 

Osobnost učitele má vliv na způsob výuky, vztahy mezi učitelem a dětmi, má 

dopad na celkové klima třídy, a proto je to jeden z velmi důležitých faktorů, který 

ovlivňuje pedagogickou úroveň školy. 

Teoretické poznatky jsou čerpány ze tří publikací: Holečka, Miňhové a Pruhnera; 

Rozsypalové,Čechové a Neklanové; Hrabala. 

 

 

1.1.1 Osobnost 

 

Pojem osobnost je vnímána mezi lidmi různým způsobem. Existuje přibližně 

padesát definic. „Osobnost“ je struktura všech biologických, psychických i sociálních 

znaků, které se vzájemně propojují a tvoří tak jednotný celek. Může být také vnímána jako 

určitá role jedince ve společnosti. Vyjadřuje, co se od člověka očekává s ohledem na jeho 

věk, pohlaví a sociální pozici. 

Každá osobnost je však dynamická struktura, skládající se ze vždy přítomných 

prvků: 

• psychické vlastnosti osobnosti 

• temperament 

• seberegulační vlastnosti, sebehodnocení (sebeuvědomování, svědomí...) 

• schopnosti (inteligence a tvořivost) 

• postoje, charakter (postoj k rodičům, k dětem) 

• motivace (cíle, potřeby, pudy...) 

 

 

1.1.2 Sociálně psychologické vlastnosti  

 

Tyto vlastnosti jsou důležité pro roli učitele. Projevují se a také se rozvíjejí ve 

styku s lidmi. Patří mezi ně extraverze-intraverze, sociální inteligence, dominance-

submisivita, konformita-nonkonformita. 
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• Extrovert je člověk otevřený, pohotový, více komunikativní a společenský. 

Lépe se svěřuje a sděluje své zážitky.  

• Introvert je člověk uzavřený až samotářský, špatně navazuje kontakt s 

ostatními lidmi a svěřuje se spíše knihám. 

• Sociální inteligence znamená umět komunikovat s okolním světem, vědět co, 

jak a kdy říci. Mezi sociální inteligenci patří sociální paměť ( jména, tváře), také 

schopnost empatie a schopnost taktického jednání. 

• Dominantní je člověk, který má rád nadvládu nad ostatními lidmi, je to vůdčí 

typ. 

• Submisivní člověk se naopak podřizuje okolí. 

• Konformní člověk přizpůsobuje své názory názorům druhým i za takové 

situace, že s tím vnitřně nesouhlasí.  

• Nonkonformní člověk naopak prosazuje své názory a neustupuje, vidí to, co 

ostatním uniká. 

 

 

Pro učitele v předškolním zařízení je přijatelnější povaha extroverta, jako učitel se 

nesmí stranit od ostatních a měl by být komunikativní a otevřený k dětem. Pokud jde o 

dominanci a submisivitu, tak záleží na situaci. Učitel by určitě měl umět být v některých 

případech spíše dominantní, například, když děti zlobí a v některých zase spíše submisivní 

zejména v případech, když ,,zlobí“ on sám při jednání s nadřízeným. Podobně je to u 

vlastností konformní a nonkonformní. Učitel by se měl přizpůsobit situaci a vědět, jak se 

zachovat. To vše závisí na sociální inteligenci, která je u učitele velice důležitá. 

 

 

1.1.3  Temperament 

 

Temperament je důležitým faktorem v osobnosti člověka a ovlivňuje i roli a projev 

učitele v pedagogické činnosti. Temperament je soubor z velké části vrozených vlastností, 

které ovlivňují dynamiku prožívání a chování jedince. Projevuje se zejména jako reakce 

člověka na různé situace, jak rychle a silně vznikají a jak často se tyto reakce střídají. 

Temperament je rozdělen do 4 typů. 
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• Sangvinik - stabilní extrovert: Sangvinik je společenským typem člověka. Je 

citový a ke svému životu potřebuje vzrušení. Je zvědavý a vše ho zajímá. Pro 

sangvinika je přirozený fyzický kontakt s lidmi, doteky a hlazení. Tito lidé se 

často uplatňují ve vedoucích pozicích a jsou kreativní. Co se týče záporných 

vlastností sangvinika, často překypuje nápady, ale leckdy je nedokáže dotáhnout 

do zdárného konce. Příliš mluví, často přehání. Někdy se nedokáže soustředit a 

bývá k ostatním málo vnímavý. Bývá egocentrický, nestálý a nespolehlivý. 

 

• Melancholik – labilní introvert: Melancholik je uzavřený pesimistický člověk, 

který se nerad dělí o své myšlenky a nápady. Ve vztahu k lidem bývá 

rezervovaný. Je velice přemýšlivý a uvážený. Má chmurné nálady, 

nevysvětlitelné úzkosti a stavy podobné depresím. Často trpí nízkou dávkou 

sebevědomí, která hraničí až   s pocitem méněcennosti. Je rezervovanější a drží 

se spíše v ústraní. Díky své vnímavosti bývají melancholici dobrými přáteli, 

kterým se můžete svěřit a u kterých najdete pochopení. Nehodí se na vedoucí 

pozice.  

 

• Cholerik – labilní extrovert: Cholerik je jako sangvinik dynamická osobnost. Je 

zásadovým člověkem. Má podle sebe vždy pravdu. Často nesnese pocit porážky, 

či nedokonalosti a bývá netolerantní. Je netrpěliví až agresivní. Dokáže 

vybuchnout a vzápětí se uklidnit. Stejně jako sangvinik je vstřícným, otevřeným 

člověkem. Je úspěšný ve vedoucích pozicích, nebývá apatický či lhostejný. 

Narozdíl od sangvinika má schopnost dotáhnou věci do zdárného konce a je 

soustředěný v mimořádných vypjatých situacích. 

 

• Flegmatik – stabilní introvert: V dětství bývá tichým, klidným a nekonfliktním 

dítětem. Má rád své přátele a bývá šťastný i o samotě, kde může hloubat o svých 

myšlenkách. Je to klidná osobnost, která málokdy podlehne tlakům okolí a bývá 

smířen s případnými životními nezdary V krizových situacích působí jako 

vyjednavač a řešitel problémů. Na druhou stranu bývá laxní a těžce se dokáže 

nadchnout pro jakoukoli věc. Brání se změnám a nedává najevo své city. Vůbec 

není vhodný pro vedoucí pracovní pozice. 
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1.2 Osobnost učitele 

 

Prof..Phdr.Rudolf Kohoutek,CSc. ve svém blogu shrnuje, co vystihuje pojem 

osobnost učitele a uvádí několik typologií. 

Osobnost učitele je hlavní úlohou ve vyučovacím a výchovném procesu. 

Předpokladem kladného vlivu na děti je autorita a působivost jeho osobnosti. 

Důležitým aspektem učitele je autorita, která je závislá na jeho odborné pověsti, 

jeho charakteru a morálních vlastnostech a jeho řídících schopnostech. Autoritu by si měl 

každý učitel umět vybudovat takovou, aby v dětech vzbuzoval respekt. Velice důležitá je 

schopnost empatie, učitel by se měl umět vcítit do pocitů dětí, zvlášť když jde o děti 

předškolního věku. Měl by dítěti porozumět, aby věděl jak mu může pomoci. Vliv učitele 

na žáka je to, co nenahradí žádná kniha či hračka. Učitel musí být pro děti dobrým 

příkladem. 

 

 

1.2.1 Typologie učitele 

 

Rozděluje učitele podle toho, jakým stylem vyučují, na co kladou při výuce důraz a 

jaký mají vztah k dětem. Je to jeden z důležitých faktorů osobnosti učitele. Zde uvedu 

nejčastěji používanou typologii W.O. Döringa, která vychází ze všeobecné typologie 

Eduarda Sprangera. 

 

• Náboženský (spolehlivý, vážný, bez smyslu pro humor, pedant, puntičkář) 

• Estetický (intuice, fantazie a cit, preferuje kulturní hodnoty) 

• Sociální (vstřícný, tolerantní, trpělivý, střízlivý, pomáhá druhým) 

• Teoretický (teoretické poznání, systematičnost) 

• Ekonomický (cílevědomý, metodický a nejdůležitější je pro něj zisk) 

• Mocenský (diktátorský, ujímající se vedoucích funkcí) 

 

Z uvedeného jasně vyplývá, že z uvedených kandidátů je nejvhodnější typ estetický 

pro jeho intuici, fantazii a cit a typ. sociální pro jeho trpělivost a vstřícnost. Ideální učitel 

by byl, kdyby se v něm propojily oba typy. 
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Mezi nejznámější rozdělení patří dva typy učitelů, které se dělí podle motivace k 

učitelskému vzdělávání dle Casselmannovy typologie: 

Logotrop uplatňuje pravidla. Je především zaměřený na obsah svého předmětu a 

obor, který upřednostňuje před potřeby žáků. Je ochotný udělat vše pro to, aby jím žáky 

zaujal. 

Paidotrop je spíše průvodcem. Upřednostňuje potřeby žáků před učivem, snaží se 

dětem porozumět a pomoci jim. 

S paidotropem a logotropem se kříží autoritativní a sociální typ učitele. 

Autoritativní typ se vyskytuje častěji u logotropů, sociální typ se vyskytuje častěji u 

paidotropů, ale může tomu být i opačně.  

 

Oba typy učitelů mohou v extrémních formách vést k nežádoucím výsledkům při 

výchově a vzdělávání žáků. Pro profesi učitele v mateřské škole se více hodí typ 

paidotropa, protože dětem naslouchá a více se zajímá o jejich potřeby. 
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2 MANAGEMENT 
 

Úroveň pedagogického sboru ovlivňuje také jejich vedení. Existují 3 styly vedení, 

které jsou popsány ve 2 publikacích: Holečka, Miňhové a .Pruhnera;.Fenstermachera a 

Soltina.Patří proto k nejrošířenějšímu rozdělení. 

 

• Autoritativní nadřízený nevyslechne názory druhých a o všem rozhoduje sám. 

Své podřízené pouze informuje jak je rozhodnuto. Tento styl se dá využít 

především při řízení manuálně pracujících.  

• Demokratický nadřízený vyslechne názory druhých a uvažuje o nich, dokáže 

dělat kompromisy. Konečné rozhodnutí je však jeho doména. 

• Liberální nadřízený je jakýsi ,,prostředník“. Svým podřízeným přináší informace 

z vyšší úrovně a nechává jim volnost, aby se sami rozhodovali. Pouze dohlíží, zda 

podřízení plní své úkoly dobře a včas.  

 

Aby mateřská škola dobře fungovala měl by si ředitel v mateřské škole umět vybrat 

dle situace ze všech těchto stylů vedení a dobře je využít. Když například nastane nějaká 

krizová situace, např. konflikt s podřízeným, použije pak autoritativní styl vedení. 

Demokratický styl vedení použije, v případě nějaké domluvy či spolupráce. Když vše 

probíhá tak jak má. Nastane-li situace, že učitel ví nebo umí něco více než ředitel, použije 

ředitel liberální styl vedení. 

 

V předchozí kapitole ,,Osobnost učitele“, je uvedeno rozdělení sociálně 

psychologických vlastností a temperamentu. Tyto vlastnosti také ovlivňují způsob vedení. 

Pro vedoucí funkce, v našem případě pro ředitele školy se hodí ze sociálně 

psychologických vlastností spíše extrovert a spíše dominantní povaha. V případě 

konformnosti a nonkonformnosti záleží opět na situaci. Z temperamentu se pro ředitele 

školy hodí převážně sangvinik a také vlastnosti cholerika. Melancholik a flegmatik 

nepřichází ve vedoucí funkci v úvahu. 
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3 KLIMA MATEŘSKÉ ŠKOLY 
 

Klima školy zjednodušeně vypovídá o tom, jak se jednotliví účastníci (děti, učitelé 

i rodiče) školního prostředí v dané škole cítí, jak je jejich prostředí motivuje k práci a 

studiu, ovlivňuje průběh učení i učební výsledky, apod. Již z toho vyplývá, že se nedá 

exaktně změřit a naplánovat, ale přesto je nutné na klimatu školy systematicky pracovat a 

zlepšovat je. 

 

,Havlínová uvádí, že mateřská škola by měla uspokojovat obecné lidské potřeby 

dítěte a jejich individuální a vývojově podmíněné projevy. Je třeba dbát také na to, aby 

byly uspokojovány přirozené potřeby dospělých osob, pedagogů a rodičů, které také mají 

své individuálně či jinak podmíněné projevy. Univerzální ukazatel těchto potřeb je ,,Model 

přirozených lidských potřeb“ od A. Masllowa. Podle znázorněné hierarchie potřeb můžeme 

přistupovat jak k dítěti, tak k jeho rodičům nebo k učitelce mateřské školy. V případě, že 

tyto potřeby budou naplněni, celkové klima mateřské školy by mělo být kladné. 

 

Obrázek č. 1: Model přirozených lidských potřeb 
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4 PEDAGOGICKÁ ČINNOST 
 

Člověk přichází na svět nepřipravený a pouze s instinkty, které časem vyhasnou. 

Pedagogika je tu proto, aby připravila člověka pro život. Je to věda o výchově a vzdělání. 

Člověk se celý život učí a získává zkušenosti. Nejvýznamnější období člověka pro 

vzdělání a výchovu jsou podle Kollarikové, Pupali a Bruce, první roky života. V tomto 

období se dítě učí především základním návykům, učí se  poznávat svět a také s ním 

komunikovat. Dítě se učí naplňovat své potřeby, ať už biologické, či psychické vhodným 

způsobem, ale především se formuje jeho osobnost.  

Protože nemá žádné zkušenosti, potřebuje pomocníky, průvodce, kteří mu toto 

umožní. Hlavní představitelé těchto pomocníků jsou rodiče dítěte a dále pak učitelé. 

Právě pedagogická činnost je velice důležitým faktorem, který ovlivňuje 

pedagogickou úroveň školy. Do pedagogické činnosti patří teorie vyučování (didaktika), 

která se zabývá obsahem učiva, metodami vyučování a didaktickými zásadami, dále teorií 

výchovy a také zkoumá obecné otázky vzdělávání a výchovy a stanovuje jejich cíle. 

Pedagogika dětí předškolního věku, kterou se budeme zabývat, spadá do obecné 

pedagogické disciplíny. 

 

 

4.1 Cíle předškolního vzdělávání 

 

,,Předškolní vzdělání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí 

se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních 

pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní 

vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Předškolní 

vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do 

základního vzdělávání a poskytuje speciálně  pedagogickou péči dětem se speciálními 

vzdělávacími potřebami“.∗  

 

                                                      
∗ Sbírka zákonů: Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání. Ministerstvo školství ČR [online]. 2006 . Dostupné z: http://www.msmt.cz/dokumenty/uplne-zneni-

zakona-c-561-2004-sb. s. 10273, §33 
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,,Předškolní výchova je pojem mnohoznačný a ve světové pedagogické literatuře 

bývá chápán rozdílně. 

Pojmem předškolní výchova se označuje: 

• celkový výchovný proces v rodině i mimo rodinu od narození dítěte až do 

počátku jeho školní docházky 

• instituční forma výchovy v mateřské škole, která doplňuje, rozšiřuje a podporuje 

výchovu v rodině 

• cílevědomé podporování rozvoje dítěte v posledním roce jeho docházky do 

mateřské školy 

• speciální příprava dítěte na školu vůbec (tedy i mimo mateřskou školu)“∗ 

 

Principy předškolní výchovy 

1) ,,Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života, a ne pouze za 

„přípravu na dospělost“. Proto i výchova je chápána jako přínosná pro daný 

okamžik, a ne jen jako příprava a výcvik na pozdější období života. 

2) Důležité je dítě jako celek. Zdůrazňuje se zdraví jak tělesné, tak duševní, stejně 

jako potřeba vnímat, přemýšlet, mít duchovní zážitky. 

3) Učení nelze rozškatulkovat, protože všechno poznání, vědění je vzájemně 

propojeno. 

4) Velký význam má vnitřní motivace, která ústí v činnost, k níž dítě dává podnět 

samo a samo ji i řídí. 

5) Důraz na sebekázeň. 

6) Vývoj dítěte lze rozdělit na specifická stadia. 

7) S výchovou a vzděláváním dítěte je třeba začít u činnosti, kterou dítě ovládá, ne 

u činnosti, kterou nezná. 

8) Dítě má svůj vlastní vnitřní život, který projevuje jen za příznivých okolností a 

podmínek. 

9) Pro dítě jsou velmi důležití lidé (jak dospělí, tak děti), se kterými je v kontaktu. 

10) Výchova dítěte je chápána jako vzájemné ovlivňování dítěte a vnějšího 

prostředí, které zahrnuje ostatní osoby v jeho okolí a vědění samo o sobě.“∗∗ 

                                                      
∗ Jeřábková, 1993, s.47 
∗∗ Bruce, 1996, s.19 
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4.2 Úkoly pedagogiky 

 

Jeřábková ve své publikaci Mateřská škola jako životní prostor (1993) uvádí, že 

úkolem předškolního zařízení je doplňovat rodinnou výchovu a umožnit dítěti poznávat to, 

co mu jinde umožněno není. Nabídnout mu širokou škálu podmětů, aby se mohlo 

dostatečně aktivně rozvíjet a učit se. Hlavním cílem mateřské školy je rozvíjení osobnosti 

dítěte v celé šíři, tj. v oblasti motorické, emocionální, kognitivní, etické a sociální. Je 

důležité postupovat náležitě dle jeho věku, národnosti, mentality, temperamentu, také 

podle zájmů, schopností a nadání. Učitel by se měl na každé dítě zaměřit individuálně již 

od jeho příchodu do mateřské školy. Důležitým úkolem předškolního vzdělávání je 

vytvářet dobré předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, které závisí právě na 

individuálním přístupu ke každému dítěti.  

 

,,Komplex pedagogických úkolů mateřské školy je možné rozdělit či začlenit do 

několika oblastí výchovně vzdělávací práce. Jsou jimi: 

• sociální výchova a utváření osobnosti 

• estetická výchova 

• jazyková výchova 

• rozvoj myšlení 

• náboženská etická výchova 

• seznamování s okolím a věcmi 

• hravé zacházení, manipulování a učení 

• elementární hudební a pohybová výchova 

• rytmická výchova 

• tělesná výchova 

• dopravní výchova 

 

Všechny tyto složky se vzájemně prolínají a navazují na sebe, tedy v jedné činnosti 

můžeme najít více těchto oblastí.“∗ 

                                                                                                                                                                 

 

∗ Jeřábková, 1993, s.59 
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4.3 Co by měly děti znát 

 

Především bychom si měli připomenout, že každé dítě je individuální osobnost, 

každé dítě vyrůstá v jiném prostředí a má doma jiný vzor chování a každé má jiné potřeby, 

charakter, temperament a talent. Je mnohem víc faktorů, kterými může být dítě ovlivněno a 

proto nemůžeme po dítěti chtít, aby umělo něco přesně podle učebnice.  

V rámci příprav materiálu Konkretizované očekávané výstupy rámcově 

vzdělávacího programu předškolního vzdělávání vzešel také návrh materiálu ,,Desatero“, 

popisující základní požadavky pro děti předškolního věku. Z něho uvedu pouze základní 

body pro představu toho, co by měly děti znát před nástupem do základní školy. Materiál 

nabízí základní informace rodičům dětí, ale i pedagogům. Jsou zde zachyceny jak 

výchovné, tak vzdělávací předpoklady. Je třeba mít ale na zřeteli, že zrání dítěte je 

nerovnoměrné, že každé dítě nemusí všech parametrů dosáhnout, ale může se k nim 

přiblížit. 

Ministerstvo školství ČR ([online]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/) uvádí tyto 

body 

Dítě by mělo 

1) být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být 

samostatné v sebeobsluze  

2) být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování. 

3) zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti.  

4) zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci.  

5) být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy.  

6) zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních 

matematických pojmech.  

7) mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si 

zapamatovat a vědomě se učit. 

8) být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití 

s vrstevníky ve skupině. 

9) vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost.  

10) (se) orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě. 
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5 KURIKULUM 

 

„Kurikulum je prostředkem realizace hlavního vzdělávacího úkolu moderní školy. 

Ve vyspělých zemích světa se stalo ohniskem vzdělávacích reforem od konce šedesátých 

let 20. století, jejichž cílem je zvyšování kvality vzdělávacího standardu. Kurikulum je 

považováno za prostředek celoživotního vzdělávání člověka. Škola tak přestává být jen 

„učící“ organizací, stává se součástí života člověka a kromě poskytování znalostí a 

dovedností formuje také jeho životní postoje a názory. 

 

Kurikulum zahrnuje: 

• vztahy učitelů a žáků  

• potřeby učitelů, žáků a dalších subjektů participujících na procesu vzdělávání  

• způsoby organizace vzdělávání “∗ 

 

„Termín kurikulum je latinského původu. Curriculum znamená: 

• běh, oběh, 

• závodiště, 

• závodní vůz. 

 

Často používané je spojení: curriculum vitae – životopis, běh života. Termín se 

používá i v jiných oborech, např. ve významu „oběh peněz“ ve finančnictví. Termín 

kurikulum implikuje komplexní význam pojmu – zahrnuje proces, prostředí i prostředky, 

jimiž se dosahuje stanoveného cíle“ **. 

 

Walterová uvádí následující podoby kurikula 

doporučené kurikulum: dokument, který řeší základní koncepční otázky kurikula, 

• předepsané kurikulum: oficiální dokument, který je závazný pro určité typy 

škol nebo pro celý vzdělávací systém, 

• realizované kurikulum: to, co učitel skutečně realizuje ve třídě, 

                                                      

∗ Kurikulum. Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kurikulum  
** Walterová, 1994, s. 14 
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• podpůrné kurikulum: učebnice, časové dotace, zaměstnanci školy, vzdělávání 

učitelů, vybavení školy, které podporuje realizaci předepsaného kurikula, 

• hodnotící kurikulum: soubor testů, zkoušek a dalších nástrojů měření, 

• osvojené kurikulum: to, co se žáci skutečně naučí. 

 

V našem případě se budeme věnovat pouze doporučenému kurikulu, což je Školní 

vzdělávací program pro předškolní vzdělávání a předepsanému kurikulu, což je Rámcově 

vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. 

 

Terminologicky se ještě rozlišuje formální, neformální a skryté kurikulum. 

 

Formální kurikulum je komplexní projekt cílů, obsahu, prostředků a organizace 

vzdělávání; realizace projektovaného kurikula ve vzdělávacím procesu; způsoby kontroly a 

hodnocení výsledků výuky. 

Neformální kurikulum zahrnuje aktivity a zkušenosti vztahující se ke škole 

(mimotřídní a mimoškolní aktivity organizované školou např. exkurze, výlety, soutěže, 

zájmové činnosti); domácí studium, úkoly a přípravu žáků na vyučování. 

Skryté kurikulum postihuje další souvislosti života školy, které nejsou obvykle 

vyjádřeny v programech a jsou obtížně postižitelné: etos a klima školy, vzdělávací 

hodnoty, vztahy mezi učiteli a žáky, vztahy mezi školou a dalšími zdroji vzdělávání, 

způsoby diferenciace žáků, pravidla chování ve třídě, sociální strukturu třídy, charakter 

školního prostředí, implicitní obsah učebnic apod. 

 

Předmětem této bakalářské práce je pouze formální stránka kurikula. 

 

 

 

5.1 Systém vzdělávacích programů 

 

„Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ,,ministerstvo“) 

zpracovává Národní program vzdělávání, projednává jej s vybranými odborníky z vědy a 

praxe, s příslušnými ústředními odborovými orgány, příslušnými organizacemi 

zaměstnavatelů a celostátní působností a s kraji a předkládá jej vládě k projednání. Vláda 
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předkládá Národní program vzdělávání Poslanecké sněmovně s Senátu Parlamentu ke 

schválení. Národní program vzdělávání rozpracovává cíle vzdělávání stanovené tímto 

zákonem a vymezuje hlavní oblasti vzdělávání, obsahy vzdělávání a prostředky, které jsou 

nezbytné k dosahování těchto cílů. Národní program vzdělávání ministerstvo zveřejňuje 

vždy způsobem umožňujícím dálkový přístup.“* 

„Pro každý obor vzdělání v základním a středním vzdělávání a pro předškolní, 

základní umělecké a jazykové vzdělávání se vydávají rámcově vzdělávací programy. 

Rámcově vzdělávací programy vymezují povinný obsah, rozsah a podmínky vzdělávání 

jsou závazné pro tvorbu Školních vzdělávacích programů, hodnocení výsledků vzdělávání 

dětí a žáků, tvorbu a posuzování učebnic a učebních textů a dále závazným základem pro 

stanovení výše finančních prostředků přidělovaných podle § 160 a § 162.“** 

„Rámcově vzdělávací programy stanoví zejména konkrétní cíle, formy, délku a 

povinný obsah vzdělání, a to všeobecného a odborného podle zaměření daného oboru 

vzdělání, jeho organizační uspořádání, profesní profil, podmínky průběhu a ukončování 

vzdělávání a zásady pro tvorbu školních vzdělávacích programů, jakož i podmínky pro 

vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a nezbytné materiální, personální a 

organizační podmínky a podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. Podmínky ochrany 

zdraví pro uskutečňování vzdělávání stanoví ministerstvo v dohodě s Ministerstvem 

zdravotnictví.“*** 

 

 

 

 

                                                      
* Sbírka zákonů: Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání. Ministerstvo školství ČR [online]. 2006 . Dostupné z: http://www.msmt.cz/dokumenty/uplne-zneni-

zakona-c-561-2004-sb. s. 10263 , §3, odst. 1. 
** Sbírka zákonů: Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání. Ministerstvo školství ČR [online]. 2006 . Dostupné z: http://www.msmt.cz/dokumenty/uplne-zneni-

zakona-c-561-2004-sb. s. 10263, §3, odst. 2.  
*** Sbírka zákonů: Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání. Ministerstvo školství ČR [online]. 2006 . Dostupné z: http://www.msmt.cz/dokumenty/uplne-zneni-

zakona-c-561-2004-sb. s.  
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5.2 Rámcově vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 

(RVP PV) 

 

Podle Pedagogické encyklopedie Janíka a Rabušicové je RVP PV veřejný 

dokument, který obsahuje cíle a obsah předškolního vzdělávání dětí od 3 let v souladu s 

kurikulární politikou dokumentu Národní program rozvoje vzdělávání v ČR. Bílá kniha a 

zákonem č. 561/2004 Sb. Je závazný pro předškolní vzdělávání v mateřských školách, 

mateřských školách s programem upraveným podle speciálních potřeb dětí a v přípravných 

třídách základních škol. RVP vymezuje hlavní požadavky, podmínky a pravidla pro 

vzdělávání. 

Hlavní cíl RVP PV je rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání, osvojení základů 

hodnot, na nichž je založena naše společnost, a získání osobní samostatnosti a schopnosti 

projevovat se jako osobnost. Z RVP PV vniká dále Školní vzdělávací program, dále jen 

ŠVP PV. 

 

 

5.3 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (ŠVP 

PV) 

 

ŠVP PV je jeden ze stěžejních faktorů pedagogické úrovně mateřské školy, proto 

se pokusím stručně popsat  náležitosti tohoto programu a uvést některé příklady. Popis 

jednotlivých částí je čerpán dokumentu ,,Rámcový vzdělávací program pro předškolní 

vzdělávání“ a ,,Manuál k přípravě školního (třídního) vzdělávacího programu mateřské 

školy“ 

„Školní vzdělávací program pro vzdělávání, pro nějž je podle § 3 odst. 2. vydán 

rámcový vzdělávací program, musí být v souladu s tímto rámcovým vzdělávacím 

programem obsah vzdělávání může být ve školním vzdělávacím programu uspořádán do 

předmětů nebo jiných ucelených částí učiva.“* 

                                                      
* Sbírka zákonů: Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání. Ministerstvo školství ČR [online]. 2006 . Dostupné z: http://www.msmt.cz/dokumenty/uplne-zneni-

zakona-c-561-2004-sb. s. 10263, §5, odst. 1 
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„Školní vzdělávací program vydává ředitel školy nebo školského zařízení. Školní 

vzdělávací program ředitel školy nebo školského zařízení zveřejní na přístupném místě ve 

škole nebo školském zařízení do školního vzdělávacího programu může každý nahlížet a 

pořizovat si z něj opisy a výpisy, anebo za cenu v místě obvyklou může obdržet jeho kopii. 

Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není 

dotčeno.“* 

 

 

Charakteristika a obsah ŠVP PV 

 

ŠVP PV je dokument vycházející z RVP PV, který specifikuje cíle, obsahy a 

očekávané výstupy v konkrétním předškolním zařízení. Přitom ale musí respektovat RVP 

PV a zohledňovat konkrétní podmínky školy. Vytváří ho ředitel předškolního zařízení. 

ŠVP slouží především učitelům jako vodítko k vytvoření třídního vzdělávacího 

programu, dále jen TVP, tedy přizpůsobí již specifikované cíle, obsahy a očekávané 

výstupy do třídy, kterou vyučují. ŠVP také slouží k podání informací veřejnosti. 

ŠVP by měl být formulován v podobě integrovaných bloků, tedy v takové podobě, 

v jaké bude předkládán dětem. Tyto bloky by měly obsahovat veškeré vzdělávací oblasti a 

to tak, že některá oblast může být naplněna více než jiná.  

Integrované bloky mohou mít podobu tématických celků, programů či projektů, 

můžou mít konkrétní téma, třeba z běžného života zaměřené na konkrétní činnosti. 

 

ŠVP PV je tvořen z těchto částí: 

• identifikační údaje 

• charakteristika školy 

• charakteristika školního vzdělávacího programu 

• podmínky a organizace vzdělávání 

• vzdělávací obsah (integrované bloky) 

• evaluační systém 

                                                      
* Sbírka zákonů: Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání. Ministerstvo školství ČR [online]. 2006 . Dostupné z: http://www.msmt.cz/dokumenty/uplne-

zneni-zakona-c-561-2004-sb. s. 10263, §4, odst. 3. 
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5.3.1 Identifikační údaje 

 

Jedná se o základní údaje týkající se školy jako adresa, telefon, kdo je zřizovatel, 

kdo je ředitel a název školy. Mělo by se také uvádět, kdo ŠVP PV vytvořil, kdo se na něm 

podílel a kdy a s kým byl projednán. Program, který ŠVP PV obsahuje, může i nemusí mít 

název, který se také uvádí. Dále může být zmíněná historie školy a zvláštnosti, které školu 

nějak prezentují. 

 

 

5.3.2 Charakteristika školy 

 

Charakteristikou školy rozumíme, jaká je to organizace  s kým škola spolupracuje. 

Jaký je to typ školy, zda je to škola státní, soukromá, či má nějaké zaměření. V jakém 

prostředí se škola nachází a jaké jsou zde prostory k využití, charakter budovy. Popisuje 

okolí a možnosti, které škola může využít. Na těchto skutečnostech se zakládá i tvorba 

ŠVP, proto by neměl být takový aby ho škola nemohla realizovat. 

 

Podle zdrojů, Alternativní školy. alternativniskoly [online]. Dostupné z: 

http://www.alternativniskoly.cz a Průchy. rozlišujeme tedy různé typy škol. 

 

 

5.3.2.1 Státní 

 

Zřizovatelem státního vzdělávacího zařízení může být obec, kraj nebo registrovaná 

církev. Školy jsou financovány ze státního rozpočtu a proto se musí řídit podmínkami a 

pravidly, které jsou státem určeny. Pravidla a podmínky vzdělávání jsou vymezeny v RVP 

PV. 

 

 

5.3.2.2 Soukromé 

 

Soukromé vzdělávací zařízení jsou zřizovány jinou právnickou nebo fyzickou 

osobou než státem, krajem obcí nebo registrovanou církví. Pokud je soukromá nebo 
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církevní škola zařazena do školského rejstříku a plní podmínky týkající se vzdělávání, je 

také financována ze státního rozpočtu. Pokud však tyto podmínky neplní a má svá vlastní 

pravidla,  má i své vlastní financování. 

 

 

5.3.2.3 Alternativní 

 

Alternativní školy chápeme jako všechny druhy škol, soukromé i státní, které mají 

jeden podstatný rys, kterým se odlišují od standardního vzdělávání. Nabízejí alternativní 

vzdělávání, což je jiné než vzdělávání nabízené státem. Jsou někdy nazývány jako školy 

hrou. Tyto školy mají jiné  metody a organizaci výuky a skutečně se snaží přiblížit učivo 

formou hry, diskuze, problémových úkolů a podobně. Alternativní školy zařazené do 

rejstříku škol a uznané státem se stejně jako školy státní řídí RVP PV. Školy nezařazené do 

rejstříku škol mají svá vlastní pravidla  

 

Alternativa MŠ dostupná v České republice: 

• Waldorfská 

• Montessori 

• Daltonská 

• Začít spolu 

• Škola podporující zdraví 

• Integrovaná tématická výuka 

 

 

5.3.2.4 Waldorfská 

 

V současné době patří mezi nejznámější alternativní školy u nás. Škola vychází z 

antroposofie* rakouského filozofa a pedagoga Rudolfa Steinera (1861 – 1925).  

Waldorfská pedagogika podporuje všestranný rozvoj a vyhýbá se jednostrannosti a 

nadměrné specializaci. Stejnoměrně se rozvíjí rozum, cit a vůle a v procesu učení jsou 

                                                      

* Soustava filozoficko-pedagogických názorů na výchovu člověka. Je to duchovní věda, podle které se člověk se stává 

ze 3 částí – fyzické, duševní a duchovní. Všímá  si zákonitostí vývojových kroků dítěte a mladého člověka, proměn a 

rozvoje jeho vztahu ke světu a jeho schopnosti učit se.  
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zapojovány a oslovovány všechny smysly. Všechny vyučované předměty jsou považovány 

za stejně důležité, nedochází k nadřazování jednoho oboru nad druhým ani k rozdělování 

činností podle pohlaví.  

 

 

5.3.2.5 Montessori 

 

Tento typ školy je nazván podle italské lékařky, pedagožky, průkopnice mírového 

hnutí a organizátorky boje za práva dětí a žen Marie Montessoriové (1879 – 1952). 

Základní smysl montessoriovské školy je přirozenost. Výuka se zde přizpůsobuje 

dětem a jednotlivým fázím jejich vývoje. Úkolem pedagogů je ústup do pozadí. 

Pedagogové pouze sledují a napomáhají k tomu, aby se v dítěti probudila jeho vnitřní 

tvořivost. Vzdělávací princip této pedagogiky se dá shrnout do požadavku dítěte vůči 

vychovateli: ,,Pomoz mi, abych to mohl udělat sám“. 

 

 

5.3.2.6 Daltonská 

 

Představitelkou daltonské školy je americká učitelka Helen Parkhurstová (1887 – 

1973), která spolupracovala s M. Montessoriovou, od níž získala mnoho podmětů k 

vytvoření vlastní experimentální školy. 

Principem daltonské školy je svoboda. Žák dostane úkol v určitém časovém úseku 

a je pouze na něm, jak se s tím vypořádá a jakým tempem úkol splní, při čemž by měl mít 

patřičné výsledky a je tedy sám za sebe zodpovědný. Velkou úlohu zde hraje také střídání  

mezi skupinovou a individuální prací na úkolech. Z těchto podnětů žák získává 

osobní zkušenosti. 

 

 

5.3.2.7 Začít spolu 

 

Tento program z původního názvu Step by step se začal vytvářet v 90. letech v 

USA na základě nových poznatků o lidském mozku a procesu učení i z praxe mnoha škol. 
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Původně vznikl pro děti cizinců z neanglicky mluvících zemí. U nás se tyto školy nabízejí 

především pro děti ze sociálně slabšího prostředí. 

Principem programu ,,Začít spolu“ je uspokojování individuálních potřeb a zájmů. 

Rozvíjet samostatnost, zdravé sebevědomí, sebejistotu a tvořivost dětí. Výrazná je zde 

spolupráce jak s rodiči, tak s komunitami. 

 

 

5.3.2.8 Škola podporující zdraví 

 

Zdravá škola, což je světový název je projekt Světové zdravotnické organizace pro 

Evropu, Evropské unie a Rady Evropy, které dotovaly práci v Národním centru podpory 

zdraví, jež se stalo koordinátorem pro ČR v roce 1991. V ČR se školy tohoto charakteru 

vyskytují pod názvem ,,Škola podporující zdraví“. 

Stěžejním cílem programu ,,Škola podporující zdraví“ a jeho kurikula je, aby se 

děti již od mateřské školy naučily postojům, které ovlivňují jejich celkové zdraví.  

,,Zdraví“ je stav kompletní fyzické, mentální a sociální pohody. Zdravá škola se snaží o 

celkově zdravou atmosféru ve škole, která spočívá ve třech základních principech, pohoda 

prostředí, zdravé učení a otevřené partnerství. 

 

 

5.3.2.9 Integrovaná tématická výuka 

 

Model integrované tematické výuky vytvořila američanka S. Kovaliková. 

Vycházela ze své praxe při práci s nadanými dětmi a z výzkumů o činnosti lidského 

mozku. U nás existují pravděpodobně jen dvě školy s tímto způsobem výuky.*  

Integrovaná tematická výuka je založena na celoročním tématu, které musí být pro 

žáky atraktivní a zároveň musí být dostatečně nosné pro vyučování. Hlavní téma se člení 

na měsíční podtémata. Podtémata jsou dále tvořena zhruba týdenními tematickými celky. 

Děti se sami podílejí na vymýšlení těchto témat. Učivo se děti hned učí využívat na tzv. 

aplikačních úkolech, vyučování tedy vychází z přímé zkušenosti žáků a směřuje k použití 

ve skutečném světě.  

                                                      
* Svobodná Komenského MŠ a ZŠ, Jílové u Prahy 
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5.3.3 Charakteristika ŠVP PV 

 

Velice důležité je ,,Školní vzdělávací program“ dobře představit. Mělo by být 

známo,  zda je tento program vlastní nebo zda se hlásí k jinému modelu, či programu. Ve 

školním vzdělávacím programu by mělo být uvedeno, jakým způsobem a za jakých 

podmínek by měly být splněny cíle, které jsou stanoveny. Je zde vyjádřena základní 

filozofie a koncepce školky. Každý školní vzdělávací program by měl být jedinečný, to 

znamená, že se pouze opírá o záměry a cíle RVP PV. Je potřeba uvést, co ŠVP  nabízí, na 

co klade důraz a co chce dětem a jejich rodičům nabídnout.  

 

 

5.3.4 Podmínky a organizace vzdělávání 

 

Podmínkami se rozumí věcné vybavení, životospráva, psychosociální podmínky, 

organizační chod, řízení mateřské školy, personální zajištění či spolupráce s rodiči dětí. Je 

třeba uvést celkové uspořádání školy i jednotlivých tříd, počet tříd, typy tříd, zda jsou 

věkově homogenní či věkově heterogenní, jejich charakteristiku,  počet dětí v jednotlivých 

třídách a dělení dle forem a metod práce. 

 

Organizací se rozumí vnitřní chod školy, využití prostorů dle potřeb a podmínek 

jednotlivých tříd a přizpůsobení jejich časového plánu a rozvržení jejich denního režimu.. 

Organizační chod školy by měl být dostatečně flexibilní, orientační časové intervaly se 

můžou měnit  dle aktuálních potřeb a okolností. 

 

 

5.3.4.1 Denní režim v mateřské škole  

 

Denní režim v mateřské škole by měl být ohleduplný k celkovému vnitřnímu chodu 

celé školy. Režim by měl být flexibilní, aby se mohl dle potřeb měnit. 

Jako příklad zde uvedu denní režim v jedné třídě. Může se stát, že nastane 

nečekaná situace a přibude další jiná činnost, například jakýkoliv druh představení 

                                                                                                                                                                 

Církevní ZŠ a MŠ Archa, Petroupim 49, 256 01 Benešov u Prahy 
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(divadelní, loutkové, hudební), návštěva muzea, přednášky ve třídách. V těchto případech 

se tato činnost dá vsunout na místo jiné činnosti uvedené v denním režimu třídy (pobyt 

venku – divadelní představení, řízená činnost – přednáška) časy jednotlivých činností se 

také dají pouze posunout nebo zkrátit. 

 

• 6,30 – 8,40  scházení dětí, volné hry, ranní cv., hygiena 

• 8,40 – 9,10  svačina, hygiena 

• 9,10 – 9,30  řízená činnost 

• 9,30 – 11,30  pobyt venku, hygiena 

• 11,30 – 12,15  oběd, hygiena 

• 12,15 – 13,00  poslech četby, odchod dětí po obědě 

• 13,00 – 14,15  odpočinek, hygiena 

• 14,15 – 14, 40  volná činnost 

• 14, 40 – 15,00  svačina, hygiena 

• 15,00 – 17,00  volné hry 

 

 

5.3.5 Vzdělávací obsah 

 

Je podstatou každého ŠVP PV, který by měl být uspořádán do ucelených částí 

v podobě integrovaných bloků. Tento způsob vyhovuje psychologickým i didaktickým 

specifikům vzdělávání dětí předškolního věku. Pro dítě předškolního věku je přirozeně 

motivující a přehledný. V integrovaném bloku se vzájemně propojují všechny vzdělávací 

oblasti a obsahují nabídku činností na určité téma, které je dětem blízké, pro ně přirozené a 

jim užitečné.  

„Škola si integrované bloky navrhuje a zpracovává nejrůznějším způsobem a 

nejrůznějších formách. Jako výchozí pro práci jednotlivých tříd by tyto bloky měly být 

obecnější povahy a dostatečně široké. V ŠVP by jich mělo být jen několik..“* 

V knize Bečvářové je uvedeno že, při tvorbě integrovaných bloků by měl být 

vyjádřen vlastními slovy jeho hlavní záměr, ve kterém by měly být obsaženy všechny tři 

rámcové cíle (1. co chceme děti naučit, co mají poznat; 2. s jakými hodnotami - vztahy, 

                                                      
* Manuál k přípravě školního (třídního) vzdělávacího programu mateřské školy (2005), s. 12 
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postoji je chceme seznámit; 3.jak budeme podporovat jejich osobní samostatnost a 

schopnost projevovat se jako samostatná osoba působící na své okolí). Dále vybrat nejlépe 

ze všech vzdělávacích oblastí a spíše vlastními slovy popsat vzdělávací cíle, kterých 

nemusí být mnoho, stačí jen základní. Nabídku intelektových a praktických činností je 

třeba vyjádřit v obecnější poloze, proto se používá slovo okruhy. ŠVP čekávanými výstupy 

vyjadřuje, co by mělo dítě po absolvování integrovaného bloku zvládnout. Podrobně je to 

rozpracováno TVP, což je navazující dokument ŠVP. V ŠVP PV očekávané výstupy být 

nemusí s výjimkou jednotřídek. 

Konkrétní ukázka krátkodobého integrovaného bloku najdeme v  příloze č. 2 

 

 

5.3.6 Evaluační systém 

 

Evaluace je proces systematického shromažďování a analýzy informací podle 

určitých kritérií za účelem dalšího rozhodování. Tvoří důležitou součást pedagogické 

práce. Zpětná vazba umožňuje identifikovat chyby a tím zkvalitnit vzdělávací proces. 

Důležitým prvkem je i autoevaluace, která může předcházet tzv. učitelskému vyhoření. 

„V ŠVP PV je třeba popsat systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy, 

který by měl obsahovat předměty evaluace (co se bude sledovat), prostředky (metody a 

techniky), časový plán, odpovědnost pedagogů, popř. další pravidla“** 

Evaluační systém by měl být v ŠVP PV popsán v obecné poloze, měl by obsahovat 

co, koho, kdo, kdy a jakým způsobem budeme hodnotit, popř. další pravidla a postupy, ale 

v takové podobě, aby vyhovoval podmínkám zpracování veřejného dokumentu. Měl by 

v potřebné míře o všem informovat, ale zároveň by neměl obsahovat takové údaje, které 

jsou určeny pouze pro vnitřní potřebu školy (viz zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů).“* 

 

 

 

                                                      
** Rámcově vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (2006) 
* Bečvářová, Z. (2010), s. 54 
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6 VÝZKUM (PRAKTICKÁ ČÁST) 
 

 Praktická část bakalářské práce je zaměřena na výzkum názorů rodičovské 

veřejnosti na zvolené téma, analýzu a shrnutí s uvedením možností využití v praxi. 

Výzkumné šetření jsem provedla na internetových stránkách a v jedné 

nejmenované skupině, která se skládá z 24 žen včetně mě. Všechny tyto ženy mají děti a 

téma se jich osobně týká. 

 

 

6.1 Cíle výzkumu 

 

Cílem výzkumu je shrnout a porovnat fakta z teoretické části a fakta z empirické 

části. Díky výzkumu zjistíme jaká fakta jsou považována za skutečně důležitá ze strany 

veřejnosti a zda se shodují s teoretickými poznatky či ne. 

 

 

6.2 Výzkumná metoda 

 

Pro výzkum jsem zvolila metodu dotazníku. Pro vyhodnocování odpovědí jsem 

použila převážně kvantitativní metodu, s výjimkou dvou otázek, které jsou zaměřeny 

kvalitativně. 

Výzkum jsem prováděla v průběhu května 2012 prostřednictvím sociálních sítí. 

Tímto způsobem jsem oslovila rodiče budoucí i současné z celé České republiky a 

požádala je o vyplnění mého dotazníku, který se zabývá otázkou faktorů ovlivňující 

pedagogickou úroveň mateřské školy. Podařilo se mi získat 80 respondentů.  

 

 

6.3 Dotazník 

 

Dotazník pod názvem ,, Faktory ovlivňující pedagogickou úroveň mateřské školy“ 

jsem vytvořila především pro rodiče současné, jejichž děti již mateřskou školu navštěvují 
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nebo se teprve chystají nějakou vybírat, ale také pro rodiče budoucí, kterých se to týkat 

teprve bude. 

Dotazník by měl ukázat, co rodiče od mateřské školy očekávají, co upřednostňují 

nebo co by chtěli změnit. Mohl by také sloužit jako zpětná vazba pro učitele a ředitele 

mateřských škol, kterou lze použít například k úpravě současného školního vzdělávacího 

projektu, či k vytvoření toho nadcházejícího pro příští období. V této bakalářské práci však 

slouží pouze pro účel výzkumu. 

V dotazníku je celkem 15 otázek. Výzkum jsem založila na uzavřených otázkách, 

vyznačujících se předem připravenými odpověďmi. V dotazníku se u každé otázky jedná o 

2 - 7 předem připravených odpovědí, přičemž respondenti měli za úkol označit jednu 

z odpovědí s výjimkou otázek 8 a 15, které jsou otevřené.  

 

 

6.4 Stanovení výzkumných otázek 

 

Pro výzkumné šetření jsem stanovila několik následujících otázek, na které se mi 

podařilo získat odpovědi prostřednictvím dotazníku. 

 

1) Jakého jste pohlaví? 

2) V jakém věkovém rozmezí se pohybujete?  

3) V jak velké obci dle počtu obyvatel bydlíte? 

4) Jakého nejvyššího vzdělání jste dosáhli? 

5) Jaká je vaše rodinná situace? 

6) Jaký je celkový příjem rodiny? 

7) Kolik jste ochotni investovat do školného a školních aktivit? 

 

Tyto otázky jsou všeobecného významu, které nám pouze poskytují informace o 

vyplňujících respondentech. Jedná se o pohlaví, věkové rozmezí, bydliště , úroveň vzdělání 

respondentů, finanční situace a rodinná situace. Otázky jsem zvolila proto, abychom byli 

více informováni o tom, jaký typ lidí se o danou problematiku zajímá a v jakém poměru. 
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8) Volil/a byste soukromou či státní školku a proč, případně jakou školku již vaše 

dítě navštěvuje a proč? 

9) Jaký typ školy byste si vybral/a nebo již vaše dítě navštěvuje? 

Tyto dvě otázky spolu souvisejí, u obou se zjišťuje, jaký typ škol respondenti 

upřednostňují. O jednotlivých typech škol se podrobně zmiňuji v teoretické části. 

 

10) Který z následujících typů učitele je vám bližší? 

Na otázku se ptám, abych potvrdila teorii z kapitoly ,,Osobnost učitele“ ze str. 11. 

 

11) Který z následujících stylů vedení si myslíte, že se na funkci ředitele mateřské 

školy více hodí, nebo který by měl být v této funkci více využívaný k tomu, aby 

mateřská škola fungovala tak, jak má? 

Na tuto otázku se ptám obdobně jako z důvodu té předchozí. Výsledek nejdříve 

porovnám s teorii z kapitoly ,,Management“ ze str. 13  a zjistím, který z těchto 3 typů by 

veřejnost ve vedoucích funkcí více uvítala. 

 

12) K čemu byste se přikláněli, jak by vaše dítě mělo být vnímáno v mateřské škole? 

Tato otázka zodpoví, zda je přístup k dětem dle teorie správný a zda  má veřejnost 

stejný názor.  

 

13) Setkali jste se někdy s dokumentem ,,Školní vzdělávací program pro předškolní 

vzdělávání“? 

14) Pokud ano, seznámily jste se s jeho obsahem, nebo máte alespoň představu, co ŠVP 

PV obnáší? 

Ukazují zda je veřejnost dostatečně informována. 

 

15) Existuje něco, co byste na současných mateřských školách změnili ? 

Tato otázka je otevřená,  každý má prostor se k ní vyjádřit. Ukáže podrobnější 

problematiku mateřských škol v ČR. 
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6.5 Výsledky a analýza výzkumných otázek 

 

Na dotazník mi odpovědělo 80 lidí. Výsledky uvedu jak numericky, tak 

procentuálně a přenesu do tabulek. Některé výsledky budou zobrazeny také v grafech pro 

větší přehlednost. Analýzu výzkumných otázek provedu dle výsledků dotazníků a to tak, že 

odpovědi na některé otázky, které spolu souvisí, sloučím a shrnu fakta. 

 

 

Výsledky otázek č. 1,2,3,4,5,6 a 7: 

 

 

Tabulka 1 

ODPOVĚĎ POČET PROCENTA 

žena 79 98,75% 

Muž 1 1,25% 

 

 

Tabulka 2 

ODPOVĚĎ POČET PROCENTA 

25 – 30 let 42 52,5% 

31 – 40 let 22 27,5% 

18 – 24 let 15 18,75% 

41 a více let 1 1,25% 

 

 

Tabulka 3 

ODPOVĚĎ POČET PROCENTA 

malé město ( 10.000 - 100.000 obyvatel) 36 45% 

obec do 10.000 obyvatel 27 33,75% 

velké město (více jak 500.000 obyvatel) 12 15% 

střední město (100.001 - 500.000 obyvatel) 5 6,25% 
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Tabulka 4 

ODPOVĚĎ POČET PROCENTA 

střední (s maturitou) 34 42,50% 

střední (bez maturity) 25 31,25% 

vysokoškolské 10 12,50% 

vyšší odborné 6 7,50% 

základní 5 6,25% 

 

Tabulka 5 

ODPOVĚĎ POČET PROCENTA 

matka, otec, dítě 57 71,25% 

jiná 12 15% 

Samoživitel/ka s dítětem 11 13,25% 

 

Jiná: bezdětná - žiji s partnerkou - přítel,děti,matka - matka, otec, 4 děti - s přítelem a dítětem - 
matka, otec, 2 děti - matka, otec,děti - single - matka,otec,dítě,tchýně - matka, dvě děti a nový 

partner - manžel - 3 děti - matka, otec, dvě děti :) 
 
 

Tabulka 6 

ODPOVĚĎ POČET PROCENTA 

21 - 30tis 35 43,75% 

11 - 20 tis 19 23,75 

více než 30 tis. 18 22,50% 

do 10 tis. 8 10% 

. 

Tabulka 7 

ODPOVĚĎ POČET PROCENTA 

501 – 1000 Kč 34 42,50% 

1001 – 3000 Kč 34 42,50% 

Do 500 Kč 7 8,75% 

3001 – 5000 Kč 4 5% 

Více než 5000 Kč 1 1,25% 
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Analýza otázek č. 1,2,3,4,5,6 a 7: 

 

� Dozvěděli jsme se, že pouze s výjimkou jednoho muže dotazník vyplnily samé ženy, 

z čehož vyplývá, že mužská část populace se touto problematikou příliš nezabývá. 

Budeme se tedy bavit pouze o ženách. 

� Nejvíc zastoupená věková skupina je v rozmezí 25 – 30 let (52,5 %) a nejméně 

v rozmezí 41 a více let, kde odpověděl pouze jeden respondent. Když předpokládám, 

že tento respondent je již zmiňovaný muž, víme tedy, že o tuto problematiku se 

zajímají a mají děti v předškolním věku ženy ve věku max. do 40 let, ale nejvíce 

zastoupený věk je do 30 let. Jelikož jsou tyto ženy poměrně mladého věku, měly by  

být již seznámeny s novým RVP, který vnikl v roce 2004. Pokud některé z těchto žen 

mají nebo měly v předškolním zařízení již druhé dítě, je možné, že výuka staršího 

z dětí probíhala ještě podle starého RVP a starších faktorů. 

� Vyhodnocení dle počtu obyvatel ukázalo, že respondenti jsou převážně z menších měst 

a obcí. Z toho vyplývá, že jejich děti jsou umístěny v menších školkách s nižšími 

poplatky. 

� Otázku vzdělání jsem zadala z důvodu úrovně vyplňování respondentů. Myslím si 

totiž, že úroveň vzdělání ovlivňuje reakci na otázky. Čím vyšší vzdělání, tím více se 

rodič o problematiku zajímá. 

� Největší zastoupené v otázce na rodinnou situaci byly kompletní rodiny 71,25%, tzn. 

matka otec dítě (více dětí). Předpokládám, že když se jedná o kompletní rodinu, bude 

mít vyšší příjem, takže v další otázce, která se ptá na celkový příjem rodiny, se budou 

tyto kompletní rodiny pohybovat v těch vyšších cenových relacích.  

� Otázka celkového příjmu byla nepovinná, ale odpověděli na ní všichni účastníci 

výzkumu. Nejvíce zastoupen je však příjem v rozmezí 21 – 30 tisíci, což můžeme 

počítat jako průměr. 

� Na otázku ,,Kolik jste ochotni investovat do školného a aktivit se školou?“ nejvíce a ve 

stejném počtu zároveň bylo odpovězeno, že investice v rozmezí od 501 – 3000 Kč 

měsíčně jsou nejpříznivějšími, což odpovídá vyhodnocení 6. otázky. 

�  
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Výsledky otázek č. 8 a 9 

: 

 

Tabulka 8 

ODPOVĚĎ POČET PROCENTA 

státní 65 81,25% 

jiné 10 12,5%% 

soukromá 5 6,25% 
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Tabulka 9 

ODPOVĚĎ POČET PROCENTA 

klasickou 57 71,25% 

se zaměřením 22 27,5% 

náboženská 1 1,25% 

alternativní 0 0% 

jiná 0 0% 
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Analýza otázek č. 8 a 9: 

 

� Zda volit soukromou, či státní školu odpověděla převážná většina respondentů, že 

státní. Převážné zastoupení měli ti, kteří mají státní školku blíže k bydlišti, ale většinou 

se odůvodnění týkalo právě finanční stránky. Pouze 5 účastníků odpovědělo, že by si 

vybralo soukromou školu z různých důvodů, ale v předchozí otázce 7, odpověděl pouze 

jeden, že by investoval více než 5 tisíc. Dále pak odpovědělo 10 respondentů neutrálně 

s jiným vyjádřením, např.: ,,Pokud by dítě nevzali do státní, dala bych ho do 

soukromé“ nebo ,,Záleží na tom, co jednotlivé typy škol nabízejí“ To znamená, že 

někteří z účastněných nemají představu o tom, kolik je výše školného v soukromých 

školách. Celkově mám dojem, že odpovídající nemají moc představu o tom, co 

soukromá nebo státní škola nabízí. 

� Otázka týkající se typu školy. Nejvíce lidí zvolilo klasický typ škol 71,25%, což jsou 

převážně státní, dále pak se zaměřením 22%. Tyto výsledky nás odkazují na výsledky 

otázky č. 8. a shodují se, protože klasické školky jsou většinou státní nebo                    

se zaměřením. 
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Výsledky otázky č. 10: 

 

 

Tabulka 10 

ODPOVĚĎ POČET PROCENTA 

sociální 38 47,5% 

estetický 25 31,25% 

teoretický 8 10% 

ekonomický 7 8,75% 

diktátorský 1 1,25% 

Náboženský 1 1,25% 
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Analýza otázky č. 10: 

 

� 35 respondentů si zvolilo typ sociální a 25 typ estetický. Výsledek odpovídá 

poznatkům z teoretické části a z toho vyplývá, že veřejnost to vidí stejně jako zmíněný 

autor v textu.  
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Výsledky otázky č. 11: 

 

 

Tabulka 11 

ODPOVĚĎ POČET PROCENTA 

demokratický 44 55% 

autoritativní 35 43,75% 

liberární 1 1,25% 

 

 

Graf 4 
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Analýza otázky č. 11: 

 

� Výsledek vypovídá o tom, že by rodiče jistě uvítali, aby vztahy na pracovišti byly 

kladné, proto si v největším počtu zvolili demokratický typ vedení. Autoritativní typ se 

však ujímá druhé pozice také s vysokým počtem zvolení. Domnívám se proto, že 

někteří lidé mají rádi řád a pořádek a ředitele mateřské školy si představují jako osobu, 

který je vůdčí všemi směry. Výsledek se shoduje s fakty v teoretické části. 

�  
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Výsledky otázky č. 12: 

 

Tabulka 12 

ODPOVĚĎ POČET PROCENTA 

Individuálně, dle osobnosti dítěte 74 92,5% 

Jako dítě ,,školou povinné“ 6 7,5% 

Jako sobě rovné 0 0% 

 

Analýza otázky č.12: 

� Výsledkem byl potvrzen dnešní přístup k dětem. Pozitivní je zjištění, že učitelé mají 

stejnou představu o přístupu k dětem jako rodiče. Dříve tomu však bylo jinak. 

 

Výsledky otázky č. 13 a 14 

 

Tabulka 13 

ODPOVĚĎ POČET PROCENTA 

ano 9 11,25% 

ne 71 88,75% 

 

Tabulka 14 
 

 

 

 

 

 

Analýza otázky č. 13 a 14: 

� Z těchto výsledků je jasně vidět, že rodiče nejsou téměř vůbec informováni o tom, co 

se s jejich dětmi v mateřských školách děje. Bohužel nevím, zda je to problém škol 

nebo rodičů, ale jelikož je ŠVP PV veřejný dokument, tak předpokládám, že rodičů. Je 

ale také možné, že někdy nějaký dokument četli, ale nevědí, jak se jmenuje. 

Každopádně to znamená, že se musí celkově pracovat na větší informovanosti 

veřejnosti, protože výsledek je katastrofální. 

ODPOVĚĎ POČET PROCENTA 

Ano seznámil/a, mám představu 4 5% 

Ne neseznámil/a, nemám představu 5 6,25% 

Nikdy jsem se s tímto dokumentem nesetkal 71 88,75% 
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Výsledky otázky č. 15: 

 

• 16 respondentů odpovědělo ,,NE“ 

• 5 respondentů odpovědělo ,,NEVÍM“ 

• 35 respondentů odpovědělo ,,ANO“ 

 

Ti co by chtěli něco změnit odpověděli různě:  

• Nejvíce, tedy 19 respondentů by změnilo kapacitu tříd a školek, snížilo by 

počet dětí na jednu učitelku a také na jednu třídu, uvádí, že dětí je hodně a 

školek málo 

• respondentů by chtělo změnit kritéria přijetí pro matky samoživitelky, pro 

ty, co musí po mateřské nastoupit do práce, nebo by hlasovali pro přijetí i 

mladších dětí 

• lidem se nelíbí přístup učitelů k dětem 

• 2 respondenti by změnili otevírací dobu z důvodu zaměstnání 

• 1 respondent by uvítal mezi učiteli více mužů 

 

Analýza otázky č. 15: 

 

�  I když  16 lidí odpovědělo ,,ne“, dalo se předpokládat, že více jich odpoví ,,ano“. 

Důvod, kteří většina z nich uvádí, je již známý a dlouhodobý problém v ČR. Když 

nahlédneme do předchozích výsledků týkajících se finanční situace rodiny, je jasné, že 

většina lidí si soukromou školku nemůže dovolit. Počet státních mateřských škol by se 

měl rozhodně zvýšit. 

� Změna kriterií přijetí dětí do mateřských škol přímo souvisí s nízkým počtem školek 

v ČR. Čím méně mateřských škol, tím přísnější kritéria pro přijetí. 

� I přes to, že mají školky moderní a lépe vypracované plány a organizaci výuky 

v podobě ŠVP PV, bohužel neovlivní přístup některých učitelů k dětem. Ve školkách 

by se měli zaměřit, aby byl přístup k dětem více individuální a více se dbalo na zásady 

RVP PV. Profesi učitele by měli vykonávat pouze ti kvalifikovaní a se zaujetím a ti, 

kteří mají svou profesi rádi. 
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ZÁVĚR 
 

Cílem bakalářské práce bylo uvést faktory ovlivňující pedagogickou úroveň 

mateřských škol a porovnat získané poznatky s názorem veřejnosti. Proto jsem shrnula a 

popsala fakta, která považuji při pedagogické činnosti za podstatné a neopomenutelné. 

Patří mezi ně 5 hlavních faktorů: Osobnost učitele, Klima mateřské školy, Management, 

Pedagogická činnost a Kurikulum, pomocí nichž charakterizujeme úspěšnou školu.  

. Z výzkumu vyplynulo, že se většina názorů veřejnosti shoduje s názory 

odborníků. Zjistilo se, že je v České republice nedostatek mateřských škol, a že se zpřísnila 

kritéria pro přijetí dětí do škol. Také školy soukromé jsou více žádané, jsou však příliš 

drahé na to ,aby si je někteří mohli finančně dovolit. Překvapilo mě zjištění, že veřejnost 

není seznámena se školním vzdělávacím programem přes to, že jde o veřejný, všem 

přístupný dokument. Proto bych se zaměřila a doporučila změnit způsob podávání 

informací ohledně vzdělávání dětí předškolního věku.  
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RESUMÉ 
 

Cílem bakalářské práce je na základě využití odborné literatury a mých zkušeností 

shrnout fakta týkající se úrovně mateřské školy ze strany odborníků i veřejnosti a porovnat 

je mezi sebou.Teoretická část popisuje 5 hlavních faktorů ovlivňujících pedagogickou 

úroveň mateřské školy Praktická část se zabývá výzkumem, pro který byla použita metoda 

dotazníku. Na základě výsledků bylo zjištěno, že se většina názorů veřejnosti shoduje 

s názory odborníků a získáno mnoho nových poznatků. 

 

 

Klíčová slova: : osobnost učitele, klima mateřské školy, management, pedagogická 

činnost, kurikulum 

 

 

 

 

 

RESUMÉ 
 

The aim of this work is based on the use of literature and my experience 

summarized the facts concerning the level of kindergarten by experts and the public, and 

compare them with each other. The theoretical part describes the 5 main factors 

influencing the pedagogical level of kindergarten. The practical part deals with the 

research for which the questionnaire method was used. The results revealed that the 

majority of public opinion agrees with the views of experts and obtained many new 

insights. 

 

 

Key words: personality of the teacher, the kindergarten climate, management, 

educational activities, curriculum 
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Přílohy 
 

1 Dotazník 

 

Dobrý den, 

věnujte prosím pár minut pro vyplnění mého dotazníku. Dotazník se nazývá ,,Faktory 

ovlivňující pedagogickou úroveň mateřské školy“ je prostředkem k výzkumu mé bakalářské 

práci, proto je velice důležitý. Dotazník obsahuje 15 otázek. Je vytvořen pro rodiče současné, 

jejichž děti již mateřskou školu navštěvují nebo se teprve chystají nějakou vybrat, ale také pro 

budoucí rodiče, kterých se to týkat teprve bude. 

 

 

1) Jakého jste pohlaví? 

o muž 

o žena 

 

2) V jakém věkovém rozmezí se pohybujete? 

o 18 - 24 let 

o 25 - 30 let 

o 31 - 40 let 

o 41 a více let 

 

3) V jak velké obci dle počtu obyvatel bydlíte? 

o obec do 10.000 obyvatel 

o malé město (10.000 - 100.000 obyvatel) 

o střední město (100.001 - 500.000 obyvatel) 

o velké město (více jak 500.000 obyvatel) 

 

4) Jakého nejvyššího vzdělaní jste dosáhl/a? 

o základní 

o střední (bez maturity) 

o střední (s maturitou) 

o vyšší odborné 

o vysokoškolské 
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5) Jaká je vaše rodinná situace? 

o matka, otec, dítě 

o samoživitel/ka s dítětem 

o jiné................................ 

 

6) Jaký je celkový příjem rodiny? (nepovinné) 

o do 10 tis. 

o 11 - 20 tis. 

o 21 - 30tis. 

o více nez 30 tis. 

 

7) Kolik jste ochotni investovat do školného a školních aktivit? 

o do 500 Kč 

o 501 - 1000 Kč 

o 1001 - 3000 Kč 

o 3001 - 5000 Kč 

o Více než 5000 Kč 

 

8) Volil/volila byste soukromou, či statní školku a proč, případně jakou školku již 

vaše dítě navštěvuje a proč? (otevřená otázka) 

 

 

9) Jaký typ školy byste si vybral/a nebo již vaše dítě navštěvuje? 

o klasickou 

o se zaměřením 

o náboženskou 

o alternativní 

o jinou............................... 

 

10) Který z následujících typů učitele je vám bližší?  

o Náboženský (spolehlivý, vážný, bez smyslu pro humor, pedant, puntičkář) 

o Estetický (intuice, fantazie a cit, preferuje kulturní hodnoty) 

o Sociální (vstřícný, tolerantní, trpělivý, střízlivý, pomáhá druhým) 

o Teoretický (teoretické poznání, systematičnost) 
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o Ekonomický (cílevědomý, metodický, ziskuchtivý) 

o Diktátorský (ujímající se vedoucích funkcí) 

 

11) Který z následujících stylů vedení si myslíte, že se na funkci ředitele mateřské 

školy více hodí nebo který by měl být v této funkci více využívaný, aby mateřská 

škola fungovala tak, jak má? 

o Autoritativní (vůdčí typ, nekompromisní, rozhoduje se sám,) 

o Demokratický (vyslechne názory ostatních, umí dělat kompromisy) 

o Liberární (pouze jako dohled, volnost rozhodnutí druhých) 

 

12) K čemu byste se přikláněli, jak by vaše dítě mělo být vnímáno v mateřské škole? 

o jako sobě rovné 

o Jako dítě ,,školou povinné“ (všechny děti stejně) 

o Individuálně dle osobnosti dítěte 

 

13) Setkali jste se někdy s dokumentem ,,Školní vzdělávací program předškolního 

vzdělávání“? 

o Ano 

o Ne 

 

14) Pokud ano, seznámily jste se s jeho obsahem, nebo máte alespoň představu, co 

ŠVP PV obnáší?  

o Ano seznámil/a, mám představu 

o Ne neseznámil/a, nemám představu 

o Nikdy jsem se s tímto dokumentem nesetkal 

 

15) Existuje něco, co byste na současných mateřských školách změnili? (otevřená 

otázka) 
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2 Integrovaný blok - krátkodobí 

...hrajeme si, dovádíme, pozor, ať se nezraníme... 

Autor: Bc. Radmila Michlíčková 

Anotace:  
Příspěvek nabízí hry, činnosti a aktivity zaměřené na 
upevňování základních pohybových dovedností a ochranu 
zdraví v období zimních aktivit.  

Podpora výuky jazyka:   

Klíčové kompetence:  

1. Předškolní vzdělávání -> Činnostní a občanské 
kompetence -> svoje činnosti a hry se učí plánovat, 
organizovat, řídit a vyhodnocovat 

2. Předškolní vzdělávání -> Kompetence k řešení 
problémů -> rozlišuje řešení, která jsou funkční 
(vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže 
mezi nimi volit 

3. Předškolní vzdělávání -> Kompetence k učení -> 
získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích 
a v dalším učení 

Očekávaný výstup: 

1. předškolní vzdělávání -> Dítě a jeho tělo -> zvládnout 
základní pohybové dovednosti a prostorovou 
orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí 
(zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé 
náčiní, pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se na 
sněhu, ledu, ve vodě, v písku)  

2. předškolní vzdělávání -> Dítě a jeho tělo -> 
rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí; chovat 
se tak, aby v situacích pro dítě běžných a jemu 
známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou 
ani druhých  

3. předškolní vzdělávání -> Dítě a ten druhý -> 
dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla 
vzájemného soužití a chování doma, v mateřské 
škole, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla  

Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy. 

Průřezová témata:  Nejsou přiřazena žádná průřezová témata. 
 

Cíl výuky 

• Pojmenovat 2–4 charakteristické znaky zimy. 
• Zvládat základní pohybové dovednosti.    
• Vytvářet bezpečné prostředí při zimních aktivitách, chránit zdraví své i druhých.  
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Text článku: 

Integrované bloky: JEN, DĚTI, VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ, CO DĚLÁ 
TĚLO, KDYŽ SE (ne)HÝBE  
Tematický celek: ZIMA JE TU, DĚTI 
Dílčí téma: ...hrajeme si, dovádíme, pozor, ať se nezraníme... 
Věk: 4–6 let 
Pomůcky: viz hry, činnosti a aktivity 
Didaktické prostředky: 

• Demonstrační obrázky I. Kalendář přírody, XXIV. Hry a sport dětí, XV. Oblečení, 
XVIII. U lékaře. Ostrava : Grafie, 2006. ISBN 80-902560-0-7. 

• LOGICO PRIMO. V nemocnici. Praha : Mutabene, 2009. ISBN 978-80-86745-43-5.    
• výukový videoprogram, Kostičky 2. U doktora.   
• pracovní listy MUCKOVÁ, Y. Příroda kolem nás. Ostrava : Grafie, 1996. 

Motivace 
Na sněhu 
Na saních se sáňkujeme,  
na bobech zas bobujeme,   
kuličkami koulujeme,  
a na lyžích lyžujeme.  
Hrajeme si, dovádíme,  
sněhuláka postavíme,  
že je zima, to my víme. 
pozor, ať se nezraníme.  
(autorkou díla je Bc. R. Michlíčková)  
společné hry, činnosti a aktivity   

• seznamujeme se s novou říkankou Na sněhu, sledujeme obsah říkanky na vyrobených 
obrázcích (her a zimních sportů) 

• vedeme rozhovor na téma Zima – Zimní hry a sportování – Zimní oblečení – Úrazy při 
zimních hrách a sportech  

• pracujeme s Demonstračními obrázky I. Kalendář přírody, XXIV. Hry a sport dětí, XV. 
Oblečení, XVIII. U lékaře.  

• popisujeme obrázky s jednotlivými druhy úrazů (ruka, hlava, noha, loket, koleno)    
• vedeme rozhovor na téma – Co udělám, když se zraním? Co udělám, když se zraní 

kamarád?   
• sledujeme výukový program Kostičky 2, U doktora  

hry, činnosti a aktivity skupinové, individuální 
JAZYKOVÉ 

• popisujeme obrázky (symboly) zimy – sněhové vločky, sněhulák, saně, lyže, boby, 
brusle, čepice, rukavice (palčáky, prstové), šála apod. 

• rytmizujeme symboly zimy, určujeme počet slabik, provádíme záznam, určujeme první 
písmeno; třídíme symboly se stejným písmenem na začátku 

• poznáváme říkanky podle symbolů (vločky–sněží–chumelenice; sněhulák), říkanku 
Chumelenice naleznete na http://www.predskolaci.cz/?p=9235, říkanku Sněhulák 
naleznete v knize KÁBELE, F. Brousek pro tvůj jazýček 

• posloucháme báseň Lékař, naleznete ji na http://www.ksidlisti.cz/mskp/mysky-
basnicky-pisnicky-tanecek.a518.html 
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LOGICKO-MATEMATICKÉ  

• pracujeme s pracovním listem, popisujeme postup při stavění sněhuláka, nalepujeme na 
pás papíru; MUCKOVÁ, Y. Příroda kolem nás, část 4, pracovní list 32 

• třídíme a přiřazujeme zimní sporty; MUCKOVÁ, Y. Příroda kolem nás, část 5, 
pracovní list 27, 28; MUCKOVÁ, Y. Příroda kolem nás,část 6, pracovní list 28, 29, 33 

• třídíme symboly zimy na Přírodu x Hry a sporty (určujeme počet obrázků, provádíme 
záznam, určujeme, kterých obrázků je více x méně)  

• individuálně pracujeme s pomůckou LOGICO PRIMO V nemocnici 

PROSTOROVÉ 

• „stavíme“ ordinaci lékaře – Polykarpova stavebnice (malý stůl, židle, lehátko, lékařský 
kufřík, bílé a modré dětské pláště)    

• „sestrojujeme“ sáně nebo boby (vozíček)   
• „přestavujeme“ sáně na sanitku RZS  
• kreslíme, malujeme na téma Zimní hry a sportování 
• obkreslujeme podle šablony Lyžaře; vybarvujeme, vystřihujeme, skládáme prostorový 

model 
• modelujeme ze slaného těsta Sněhuláka, po vysušení malujeme barvami 

HUDEBNÍ 

• společně s hrou na tělo rytmizujeme říkanku Zima, zima, zimička, naleznete ji na 
http://www.predskolaci.cz/?p=762 

• melodizujeme říkanku Zima, zima, zimička (5-5-3-3-5-5-3 nebo 1-3-5-3-1-3-5), text 
naleznete na http://www.predskolaci.cz/?p=762 

• učíme se nápěv k říkance To, to jede 

Sáně jedou, sáně sviští,                        (4-1-2-1-4-1-2-1) 
všichni kolem jenom piští.                   (4-1-2-1-4-1-2-1) 
Dolů jedou z kopečka,                        (1-1-2-3-4-4-4) 
i když nemaj kolečka.                          (1-1-2-3-4-4-4) 
(autorkou díla je Bc. R. Michlíčková) 
TĚLESNĚ KINESTETICKÉ 

• pohybově ztvárňujeme básničku Sněhulák, naleznete ji na 
http://www.predskolaci.cz/?p=2107 

• individuálně „sportujeme“ v herně 

• procvičujeme chůzi „na lyžích“ po vytyčené trase nebo slalomem mezi překážkami 
(dřevené destičky, dřevěné cvičební tyče) 

• vezeme kamaráda na saních x bobech, po vytýčené trase (dřevěné vozíčky) 

• hrajeme pohybovou hru Koulovaná (děti se rozdělí do dvou družstev; prostor se lanem 
rozdělí na dvě poloviny; každé družstvo dostane stejný počet „sněhových koulí“ – 
papírové koule; na pokyn začínají děti házet do hřiště protihráčů; na smluvený signál je 
hra ukončena; vyhrává družstvo, které má na své polovině hřiště menší počet „koulí“) 

• hrajeme hru „Rádi si hrajeme, rádi sportujeme“ (děti se rozdělí do tří skupin; ve 
vymezeném prostoru herny 1. sk. „válí koule na sněhuláka“ (gymbally); 2. sk. 
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procvičuje chůzi „na lyžích“ (dřevěných destičkách); 3. sk. dětí se kouluje papírovými 
koulemi; zkoušíme si bezpečný pohyb vzhledem k druhému   

DRAMATICKÉ 

• improvizujeme zimní sporty s motivační říkankou „Na saních se sáňkujeme... (viz 
úvodní motivace)   

• hrajeme si na lékaře v ordinaci; zkoušíme si omezenou chůzi, když je noha zlomená 
(dítě má „dlahu“ s obvazem, při chůzi se opírá o dřevěné cvičební tyče = berle); 
zkoušíme ztíženou sebeobsluhu při oblékání, když je zlomená ruka apod. 

• hrajeme si na nemocnici (lékař, zdravotní sestra, pacienti = leží na dětských lehátkách)  

hry, činnosti a aktivity pro pobyt venku 

• sáňkujeme, bobujeme na bezpečném kopci s dojezdem do protisvahu 
• stavíme sněhuláky (malý x větší x největší)  
• procvičujeme koulení sněhových koulí – děti koulí kouli po vytyčené trase, na určené 

místo; z uválených koulí stavíme iglú 
• jdeme se podívat k místní nemocnici, povídáme si – K čemu je nemocnice potřebná? 

Jak to v nemocnici vypadá? Co se v nemocnici děje? Kdo v nemocnici pracuje? 
(využíváme zkušeností dětí, z návštěv v nemocnici); popisujeme vzhled a účel sanitky 
RZS 

Reflexe: 

Děti si dokonale procvičily a upevnily základní pohybové dovednosti při aktivitách v 
přirozeném prostředí, tedy venku. V prostředí třídy si oblíbily hru na lékaře a RZS. Všechny 
nabízené hry, činnosti a aktivity byly přiměřené věku a individuálním zvláštnostem dětí.  
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