CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU
Zaměření mateřské školy
Naše mateřská škola je malá. Mluvíme o ní, že : „Je to školka rodinného typu“.
Prvořadým úkolem mateřské školy je poskytovat optimální prostředí pro sociální, emotivní
a somatický vývoj jedince přirozeným střídáním hry, odpočinku a učebních situací. Naším
hlavním záměrem je to, jak se každé konkrétní dítě v mateřské škole cítí, co prožívá, jak prospívá
po stránce tělesné, psychické, sociální i emocionální. Upřednostňujeme formu prožitkového
učení a učebních situací.

Vzdělávací obsah vychází z přirozených a dětem blízkých témat jako je příroda a její
zákonitosti, lidský organismus, mezilidské vztahy, vztah ke světu, společnosti, kultuře. Je
rozpracován a konkretizován v soustavě integrovaných bloků, které integrují všechny vzdělávací
oblasti RVP PV.
Jejich názvy jsou:
I. POJĎTE DÁL, PRÁVĚ ZAČÍNÁME
II. PODZIMNÍ OKÉNKO
III. ZIMNÍ OKÉNKO
IV. JARNÍ OKÉNKO
V. LETNÍ OKÉNKO
Témata integrovaných bloků se vzájemně doplňují a prohlubují. Při jejich realizaci budou
uplatňovány metody prožitkového a kooperačního učení hrou a činnostmi dětí, které jsou
založeny na přímých zážitcích dítěte, podporují dětskou zvídavost a potřebu objevovat,
podněcují radost dítěte z učení, jeho zájem poznávat nové, získávat zkušenosti a ovládat další
dovednosti.
Program naší školy je obohacen o prvky programu: „Začít spolu“, „Zdravá mateřská škola“
a rozvoj polytechnického vzdělávání v mateřských školách „Šikula“. Rovněž se zabýváme
prevencí poruch učení prostřednictvím „Metody dobrého startu“. Zajišťujeme pro nejstarší děti
předplavecký výcvik.

Soustava pěti integrovaných bloků tvoří nabídku pro rozpracování v TVP PV
Tyto integrované bloky jsou východiskem pro plánování, přípravu a realizaci na úrovni
třídy. Jejich zpracování je plně v kompetenci kvalifikované učitelky. Integrované bloky jsou
zpracovány jako flexibilní, pro všechny třídy závazné. Jsou nastaveny tak, aby mohly mít
průběžné plnění, nikoli striktně stanovené časové období. To vše s cílem pracovat tvořivě,
nechat se inspirovat dětmi, aktuálním děním, podle potřeby u zvoleného tematického celku
zůstat déle a navazovat na něj v dalších souvislostech.
Celá vzdělávací soustava mateřské školy – ŠVP PV, TVP PV probíhá ve školních
i mimoškolních aktivitách, které se vzájemně prolínají. Jedná se zejména o integrované bloky,
pedagogické projekty, nadstandardní zájmové aktivity, které jsou součástí ŠVP PV.

