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1, írhn{ifi,lrarlřmri, ťir:fuu*e tl §, {qi,:l§r:l

Název a sírlkr školy

právrrí íbrmer:

Daturn z_aháj,zní č in no sti :

Název:

Adlesa praccl.rištči:

TeleforL:

II|,O:

Iclr;ntitjl<át,:r:

Ičo:

Zřiza,r,aíel,.

Adres,a:

'['eleforL:

Ředit,:ll<a !;kr.lly:

[]-rnarl:

Provc,z:

Počet tříd:

Kapacita ikc11,:

J]',ili;ri:,vl;,::, i,;t,:ll,gatniZítt;3

l. ].,:t.)i._i

,il.i1;lat.lr:. ,,kil la a ]Vtale:i's]<á iíkr,,la Žcl'ár.

.ž l'rir ] ( -|, !,4 1|| Žtl't.r,, okre, 1,4la,cllL [:}rllel,;1ti
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1()l/.:i14:i5 )

tit)0(] l:9t.. )

i'l ůt''Ď y;.;;.'1

r-)rlei: ii]cl'iir

E},'ellt!, 2'.'),29|,]. 11 Lc lk:c,r,

'7"'6.j j;5:i.,|,)

]\r, j r- _)'(:1l i:i, t i,:ht:ovii

nl :,. 11() u':,r;1\,,t,,,i se ;rnarn,cz

p,t rrrciěIí .. pť t ,:k: tí:C}C, _eclcl. : 1 6:i]0 tror:L.

:] :] ]i:lo(i(: :t_I ]r. provo.i:efil

,i ,l.:,. .,
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2. Ch;nr,ak:t,e§,fl st,i lk;a š;;k.tllv

alýlatej,skil šl<oLa ŽŤr\t,"Ž:.ďár l()_i.,;,l .el:l I\,1iiiclll i: .,li.,:,lr,n. _kt,.:r.ý.iztlilll k. 1, 1. .l(-l().].

',7_Ťj 
.zo v, al"e| etn cllgaIri :zztr: e .i t; rl ., )CjlJ,l:l í';Ír.

Doubra.v,a. s kacacitotr 54. d,::tí

do ]<ter j: sr:.iícllo clov,ťr,jií.

Driti ]\4Š stolLr.!í ve s,,,,út;l,t t_ir,llic1:. jíillt, .jc l;,:r,,it,c,viino v pi'lprav,<ťtr",h s1,,llju.1 c't:,.

každc,u z:e l.ilíd s k,-rchyni.

-V' 
:rtateřské šl.,ole dIiti pt,tl t.:t.; 

' 
L:,,,6ir:.: ,, 1r.r;|1j]i6, ,"z i,:Iiir,:cít|o proglalrtLl s _l1i()livz:(,r í.]

prostře(lí,i_]]lrl,iír:ěrré kra.irrné c,lllis, r_ e ;ll); 1á'i. rr ilť(.)i,l) l]i:1-)i:rlai,.j nir::rČ:Iy-r.,ci<olnl1li',r,rd1,

..-;,.
1\{li je rlvoLrtřitlní. \/c[,.o,ý1 ,;rn, icra1. l)ř,:rišL,,r].li r;,l,c.r,rltttlátl,i :r:qjišti,rjí člyři učit,,li,

asistenl.,ka peclago grl a jc clr:,a l)r(}\,( |:, ]lí ]:l|;:t(:[)\/ ii(],].

3. trodx*rínrky vzril,i*lll§q,,titaí

3.1.'V,ř:crré prrdrnín\y,

Xnteri,ér třídy je ve]nri,yl.ur;-lě, r:l§tetir;k,,r-|,ll)1,i:l,,,9,1 iSr,,ýrn pro:itc,ro,v;iin uprrřádiir,ílr

avvbarzenim rrrnožňujel c[ět,-,m sc a},1ir,,ně.rapl,jc,r,at dc 1xírllilh;L v:tclélár,árrí, lr];rtlídk;L lrrz,č;l;

pomůcek a rlrateriálů je pcst:á" rrl:::.ni;,ltitli- closlat,;:čn;,t p,,.r r,šechrtl,rrýclrcvrLt! a r,,:z.,Jělťvac,

práce i.,iěko,,,,é skupin_v dětí.

Ve třídách je oter,řcnli,náby,tel<, l<tt:r.í urrrlžňu.'i: ,lě-:ent,,,o lt,ý výběr l:Lraček, .rraií je lra dlllr]c:l,

i dosah. Jsott tttv,cřen},hrací [<o-rt1 :ocl1l,r:,ujílí triořir,,:l:lt :li:tí e zc.hiedňujíci a]<tuálrií slc,žeil.

dětí. Pro rcaliza<:i cílů cnr,,ironnrr:rLtržiltlI r.vc_t,tl,,,} :;]orr;ží iil<cl_r.í z:al"tada v pi'írodrírrr sillt;.

ÚtoZny pfostor pro hračky, a zíL':lt,2tr.Iír: rrtrčir,i i:;. l]rrchiizí ,l zahra.,fl,ríc-h clo.ncíclr. -]ěti rrai

na rozlehltj zalradě dostate,l: pří ež:it,rlltí lie hře: i k; polrt,bor,énrr.r vyžití v p,růbr:lu celtlh,,,

školn_lho roku.
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Celá budova je vytápěna pl1,,l1-,m.

3.2. Ži,vo,tos;práva
Stravr.l i její výclej zajiiíťrije s]lolní_ídelrr,,r, f)ěti s,l s,llclltrpoclílejí na p,r*ípl,avě stolcl,,,íní.

samozřejn:rě s;e zřetelem k věktr rlrlt. Stal,ší ,-[č:t,j se ollilltr}rují sanl)I. Po celj; rlen j: zajištěl,r

pitný režim. děti rr.ají .možnost t,,o]tl,,, napoiů. Pc,dltvar-é pc,,<rn-ry v požadovirnlich iriterve.[1,1cl,-.

splňují ncjenom zlísady,vlruáženti §,tl,ít,/,/" al9 ;:lírr:,ve,ň <Lť;.elm i velnri chtrl,nir.jí. D;nní ltir:.,

zohle,lňuje potřeby jednotli.lý,::l:. c.ětí. lt tO:ze_jrné-la- rrrlaclších. Poloh,r ]lŠ,lnrožňr.t"il

organizovat ,,tzďělá,,láttí na školní z:,:,ll_,adé ,r ma:xinl;ilní rLríi:

3.3. Psyclroslo ciální pocl n:líntr..y
Klinra v MS vytv,áříI,ne přijr:rrné a pr:,h,.;dol,é llrcl všechn5, ťrčastnil,:1l vzdšIává.lr, ;l

zejména pro děti, ab_v zde měly pc,cit bezp;:čí. k.lidLr a,Jo NlŠ se tiišily. Učitell._1,,se řírl.

potřebami dětí, jejich zájmy a přállír:ni. Snaž:r se jirl ,.),]erativně i sponlánrrě pi'izpfi:;cibi-

vzdělár,ací rratlíd.k.r. Usilují o vl;t-řícncs. ,,,ktlrnLtni}laci :,;dč:r"mi. Podpor"rjí roz:r,oj jejir:lL

samostatnosti. Děti nrají dostateil příiežil-ostí i,eši; pt<lbiernorié l;ituace, v,yr"ri:ívaji tnož,no:;l

vlastní volby, I tak se učí si pr,ržít lrťr:;ledk1 sr,úhi,, jednť,rrí lr clrot,áni.

Denní režinl urncržňuje organizaci činrrcstí dětí v průbčihu dne přizpfr1,obit potře}:árr.

a aktuální situaci. Děti.jsou kažcioclermě clcstaiečttě dloulrcl i,enl<u. ,"ždy s ohlecl,:m ru akttřiln_

klimatickr,i podmínl<y,. Při náledí. .,,:illu, inverzi. lrlurlké-r:, cit,ilti, rnra-:zu pod -l0' C js()u pob]/i"\,

venku laLtrazerl5, činntlstmi v,: ti'íc,rš,

Doba odpočinku a relilxac.: s,e cdl,íií ric] irrcliv_cluli,nlch potřeb dětí, T;lv. ,.nespícínt"'

nabízin:re kliclové aktivity-. Pl.v-šov,i kar::rarád narzozujr: u ctětí poli,l bezpečí a enrpaticlltjhr.:,

cítění, Nevedeme ,Jěti k soutěžr:tti tnez:i sebotr. ale netolltrk podp,,clujeme .iejich ,uzájemttol"t

pomoc.

Při naplňování cílů ŠV'P vl-iržívárne silnti lstránky di:É:te:

Orientační a anticipační cíl - čelro má bjt dcrsaženo.:,;t,,rryiíleni trad térnatt:m,:jišť,:várr^

názorů'- co už vírrLe

Motivačni - stimuluje kakti,v,itti" piijínrárí ttoi,rich itrl.'orrrLaci. rra.tl,dka čitrnc,stí, rnaterit,lú,

povídáí, diskuse, 1lolrvbové aktivi1;,: vý-tvarté čirrnr:sti

Realizační - samotrá činnost
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Regulační - reflexe. hodnocení, četn; íozl,rnírr - neroztl]Tíj1, co se mi podai,ilc, c,c lně btir ili_,

nejVÍce

I'referujeme kladná a ad,resrr:i trocltrtl ;elri.

3.4. Řízení NtŠ
Ředitelka škol,y delegovala na učit,=lku NlŠ prťlva ikon,p,=lelrce týkající se z,rjišťován'průrehI._t

předškolního vzdělávání. Vedoucí Jči,telka zptacc,.la,l Š\/P ,l scučinnos!i s ostatnirni učitelI<arr,i t'*:i,

kteným vyl,vái'í clo:;tertečné podmírrk,,7 p"o j:iir:h dali;í v;ldě]á,u,árri. Kc,ntr<:lní činno:;t provádí ředi|elI,,;r

společně s; vedoucí učitelkou v soulodr- s evalua,]ní,,rl s,]/s,|,:!rn(r, a dle plánu korrtrr:lní a hospi,tačr,rí

činnosti. Závěry,"lyphivající z kontroIníčillnoslijso,J kc)nzultcrv,;ir,y v rámci pedagogické rady.

Konzultačrr í h,rdiny řed itelky:

po předchr:zídomluv,ě (tel.:737 987 3i3) každé úter1l od 12:3D Ccr 13:00 hodin

konzultačrrí h,rdiny učitelek lvtš:

po předchrrzírlornlulě (tel,: Z.l;t,11:L 543) cJer,rrě 12:0lr;rž 1z.::C llrrdirt.

3.5. Personá],ní zaiištěrr.í
V nrateřské š},:ole pracují člyŤi učitelk,v, ,",šeclrrry spLřrr,rjí 1ložadovanou kvalií_kaci.

Další l,zclě|áváltí trčitelek zohlt:,cLiiuje: přederl:!ínr potii:ll,,,]Mlš. N4ožrrost clalšího ,r,zděláván,

pedagogů závisi na ekonomic,ké sil,r-raci aL mcržno:;ti ;zabelpl::ení prc,v,r2u v d,rbě neplŤí|661gc1,

jedné z učitelel,:. Ředitel].:a prefertrje l,eclr: ťtč:ast učitele]i< na vi:děllil,acíctr al<ci,]h tir]r,c! ča:,;o.,,,:l

i finančně dostupné íbrmy strrdia" rrapříklad konzl]tzlco s odl.oLníky. strttliunl odbo_:t;

literatur1,, práci na metodickém prlrt;ílu apod. !ilužb1, rči,,elek se denně překrývají v rozsaútlr

dvě a půl hodin,r. Př,ílná práce rr dětí tak pr<l]:r_[lr,á sor_LL,čii::rrě v t,,;clrtcr činnostectL: přípr;,n,,i.

napobyt rrenku. realizace činrro:;Lí pi'i pcb)"[u t,ettku. 1liíp,layn na stolován a c,dpočirrel,

(příprav,a l<1irJo."ýctL činnost.[).

3.6, §poluúčast rodičů

Nárš program .ie zanrěřen lla úzkc,u l]l)olu]]r;ic s rodir.olt, za|ožerÉ na základ,;1

pannerství. Rodiiie mají možnos,i :r,lclílei. s,-, nit ali,ti.*,,itác]l r., ]\lŠ. nalrízíme účast na strxllečtr;J,cLl

akcíclr a pl,ogfam3ch pořádaných I,,4Š, a,e i ZŠ a z:řizlolateli:m.

R.odii;e ma;í prostor prc .iy já,lř::rr1 liv.,,c;h při1lor,r:íne.< a názclrťt ilři kažriodenr_írl

kontaktu s učitelkarni i na akcích škol1,. nalri'ík lail l,prťrt,ill.r.r tříclníclr sc}růzeli.
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Učitelky se snaží v},hovět a poťo,:.tlmět po,t:i:b;árl IoCiči a společrrč, nají: rozumllá řešerii.

vždy ktr F,rospč:clru dětí v c,tázk;ic]r r,ýclro,1;, i l:ldč:jál,árrí l(ocliče jsou infcrrnrcvíitl. o ži,vcl;.:

dětí vN{Š t)rosl-ř€]dnict\/ínr ilás,lil:rtt::k r,íatrtč a nut \\l):)c,v:ich :itránkách N4Š. Učitel,,,

zachovávi,Lií <liskrétncrst a r:hrárrí :,;tl"rkr,xrí rorJin,y-, jeinz,j1 ,3h]gdl.plrtči al ta]rt_rč:. F.espei,litL]'

ptáva a orLpor,ědnost rodičů vést dílč] zptLsc betn. [,te rý c,r_lp l l, íCá jeho schol)ncst()ni.

3"7" :§plrrl[,uprlíce §e 7:;Š

MŠ ťtzce spolupracuje sr: ZŠ,. Orga"li;ll:jí :;prlrlšné akce. kon:zultují účinnol;.

předškoln,ího lzclělár,ání. Děti .jsrtr, zr,án,v, rra sonci li,k l _r1ho roku r1o Z',Š n tenratir.:1,oi_,

návštěr,u. Souč:innost obour t,y,pů :ili.rl ,r.í,zrramrlě přis;Jrlvá knáslt:dliému tlezplobl,3rnovénli

přechodu clětí k povinné škcrlrrí clo;hdzce .

3.B. Spolupr;íce se zři.zrul|atelem
Partnerství se zŤizo,vatelen: mi ,lÝ,:azn: trloi:itir,rií r,loprrd ;:ta zkvalitňc,r,ání r,ěctrvc1,1

podmírLek vzďě:,láviiní. Panicipu-je..:nc na pt"íprzrvč! alicí r,,c,lr,oi. kt,:r,tich se Cěli tak.Á akli.,,ni:

účastrrí (rrrzs,l,ír:ení várroční]ro strot-ntt- osiavy lv[i:zinár<lt.ln l,tc dle c[ětí, vítáni nov,ýctL občijrl};ir

obce a pod).

4. (}ntrgan izate rřf; §l,rtl: hhqrámi

Na zťrkladě ustan,)vení zá,,,,>,la č, 5611.2C;()1 isb," o 1:,ředškohim. zákIetdrím" středn.n,

vyššínr oclborném. a. jiném vzděliivtl;rIi (školskj z:akc,n). v pitrtnérlr z:Ě,.lí. a vyJrlášk;, č.14l',,!.((l:.:

Sb., o předšllolním vzděláváni,.u,]iíltnérrr zrt,j,rL.. !"vdallt ie,'litelka lš|:ol.y ten;o,,,niti"rrl pře Cp:l,,

Úplal;a z:;r p,i'edškolní vzděliivárrii iLčinnj ocl J 9. il|]l3. ,Přeclpil; ie:zveřejrrijn n,a nást,jItr,:,,.,

v šatně dětí zr lr,et,ovÝclr stránl:ách .\Iš,

Na zťrkladě ustatrovr:ni záliora č. :i6ji2(,,[l4 S'i,,,r ]:riledško,ním, základ_:rírrr" střed,:r.'rn,

vyšším o,;lbclnrénr a jiném vzděll.r,irni (školsk.,,i zákcll,1l.:,:něrrím r,;llriáškl,č. 4_],/1]lj06 !lb..

o předško_1ním vzdillár,ání a § 5(.t .z;líi<orra 258l..]C()0 íjb.. ,r (,)iuitně ,vc,ře.inéhr_, :tdraví. rie zn-šit

pozdější přeclllisri vy,dala ileclitc,lkii š1.1oly Srrrač,l,ttrici p,tt,t přiiímlirrrrí rlětí k, pi'edliJl,iolnílirrrr

vzdělávání ťrčinný od 1 .2. 2018. litrrěrr,ic: je c[,:str.rprrlí i,ši:.tně dělí a na rvebo,,ých strán.litcI,,

školy.



Denní rež_lnr;

-a,Zltíú lřít,|u :-::lcnú iííci,,.t

6:00 clc, 8:00 é,,00 do 7;:5C Ll:.lIl. spr.ltlt.iiltnírr1 d t zájrnrr r:[ilt1

B:()0 clc,8:_]0 7 50 do 8:]JC l,.1,1 lli,n:í ..:,,.|,. ií.,:e 1,1 1lohl,brlr,é akt:ivit1. r,rjen:.,i::

;ltitti,,,t l,_ll(:: I)l,(],v,1 ]-1: l:ivrtích r;.zikii

8:.}0 (8:50 hclC. t [l:ll0 (8;:,1.0 .lc,:.l tt) ]1,,,gieI :,. :i,,,atjl:li-

8::l0 clc,9 L5 l]:4(,)d0 9':0.ii :rlr:], clirl;,,t ,:.l.:,,,t]l..i,:t: l,,inrto:iti. rn_lrrdi;í :liili lspcrrtántt, t,:,l

9:15 dc, ll:15 9:05 dci i1:()j:; ]:r.,d. tricrl:,,r,l 
,,,,;:,,:rl<'r.' l's,)|)ntárttlí:i'í;letréF,)hr),bor,e: akti,,'t,,

zL <1ir.lš j i inli r,,t ,ilr: plánrr)

11:l5 d,r l1:.]0 1.:05 d,: ]:l:.]l) lLrlcl lr.,,:,lit ira. 1,,',:i1,.:t,iit ntr obllcl

i 1:30 d,c l2i0 1 , :2L) do l 1 ::jt) l.,,ld, obt:d

12:00do l4:tj,0 1]:50d,r l3:5t-, Ir.lc[ crc[,]l,J,,:itt,.::|i.]t.ic,l r,jť:lnno:;ti.inCi,,icltráirrl p,ráct

S ti,r, :-l,.):a,:,í::it:, i <1ě:nri

1.1:00iio ]zl:l5 1ji:50d,: ]4,1_t ,rl,d. i,lgiclil.[),Jii,],l,éa[.tivit;,

14:l5 oo ]4:.]5 1-|-:10 dr ]4:3.t ,rlcl. ;,,,iri,it ,l

1.1:35 ilo ]6:t],() 1-i:30 d,r ]6.0.t ,rocl. sp|()l.tliinltl 1t.,,,,. t ,l,Lv_rJtil lrrí prár:e :; j)trrli.

lvíŠ zajištLUe pr>.uinné F,řeclš_<c,in i;::ll:ili.,i,nt1 <lLl í,.()t.i ]rc,.l r ,:c ill:0r.t _:rcrclin.

t'', é 1,1 :": l ":,.:; , .
:1 ::)

'V;lr]ě-livac:í prograrl ,:zlhal1.1 ,ir :lj'i lr)ll:t: ,ú :i]]()Dlj.il;)n ;I ná\,aji.nr]:;1 v cll1i,Lsti b,olo1l c<t,,

ps,vclro[o5lic[l,!" l,nierp,:rsorLální, l,;lr.:i;iltlě _<t. l ,.trt,,_ (lL,,/iť()nln(]-ltální ,,,jir,,:,,y \] 1\,,de1 I' ,

i irrtele]r:tc,l,_ý;h či nrros,tj.

]Při yz:clěliir,lLrrli <iítěle i, l,,iŠ ,i:;ct. al. ii,.i i:,pí)llti1,1í ií:le:tré v:z,á;:rlni:, i]r,:)Vá;l'1(,

zal<>žeré na nallíclc,;. irrdivicllLiilrí i c]bťi i akt,,,,l,L t,L;lsr.:. :ítč:l.:.
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Vl.užíváme takri přlležitostrré. neč|:l(:,nd sltuacc i,L tt,:lálcs,l.i pi'i prbylr-r venku: l,|vtŠ li poripril:

poznávání a prohlltbování znalc,st: Jítěte, \/zc'lti,ivací nabí:,lk:a stal1o,ýu_je dcrsta-tek př,íležittrr,,t

ke hi'e, a, t|) spolrtárnní i,li,lu]11_;;lit c:í]e,nd:. \,/;lc[č:lzi,iiiní d.ětí s,rcikladem po,ýin,lló štr;clrL

docházky. případ.n,1 clětí s,: sp;c álirirri vzci,)i;j,,,;-cin:i 1,trl.řetlami t'clárle j,:jn Šív'P) prcirih:-

v souladu se z,placo!,anými indi,,:itluálrrirri plt ir;;, \/z,lč,l,rvací obs;ah dotrllňr.jí rů;i;né ;l"r::;:

pořádarré r.r příležittlsti oslav s.vá,;ků..,ý:l,rarirr,'',c:]r d,.iii zr dáll:,ilý1,3t} či e>lkurz:e.

5"t" Irlcl trrr::e pČní ciih

ŠVP srněi'uje kprlznávání živ,cta,,, tlbci i,l je.ií,nr bez:pl,crsti,;:d,nírn okolí., k rcz1,lii trl<lzitivtrlhl,

vztahu dětí k:r:kol,rgii naši plarrer.1 a <Jlocliroi'e:zd:it"é,r:., životníltc) stylu. ltealil:ací lŠ!''I'

dětem.lýr,ořime podmínky pro :;e;lniimení se s rozličn.i:lrri 1troíi:sertri dc,spěljjr;lr v neiilrlénl

prostředí. Mezi kclnc;epční zátněr,,, rreLší N{Š proto 1_ril;ří poclpora zdraví rlčltí a získá,v.i:t'

informircí z nrtoha obiastí ži-v,ottt c(,stl]u plYil,|-]zendl v.j,c,h,,),y, ,L pc,st:Jpný rrlzl,oj dclvgilno.r',

schopností a věd,o;ností s ohieJe rr: na ,rěliovi: zr,lá-š{noi;ti a inclividuá.ni pcrtř,::by C)rí

Preferujerne clsobnostniroz,,,,o_i drtete se:ziilněienín na.jclrrl individrrá ní zvláštn,lsti a lozvíj;:l

jeho rnorálrrr! r,oltríclt vlastnosti. Cí_er,r je,i),tvrlři: ,iodrrrínll;,pro irřilozen,f pcrl,i1,1_,

prostřeclnictr,ínr pestré škál1, pohy]_,,rr,ýclr rrožností.

5.2. Fornlry,íl metocly

v,zrltllávání ,driltj §iil] Sl|t/,:), §; ;l i;i,zna:rr,ýnr

ol]p alti,enínr, cilě ttí n a cll nrÍ rr:lL ar c[ Či tj lrrladiiilclt

lpclclprr,irril iiíl:i

tř,í full:

Form}, a ntet,:rdy,,uzdělťrr,ání r,rllímr,: s olr ec.ern nlt prltŤelr,,. e rlrrotliv)7ch clětí.

Nabíclka r::irutostí cbr;ahrrje prvky ltry ;n trořir,,tl:l.i. J\a1llřc,,,ání cílů Št/P plobíhá prir-ldg,,,ii.l1

v reálném pr|],sl.ředi. 1-},uliyfn,3 j,: si|rnčli učerlí. ]]Jti rroli,.,ujerne li tltlje,u,or,ánl a přernýšltlri
Zejména rlěti v 3. rrlčrríktr p,lvzbu;:.tjt:ntel _< řešr:ní pi,ol_,lérni.. e:xperimt:ntovárLí.

Každérnu posk,lŤrrj,;n:e l,e .,,zriě]á,,iáni potŤebrlr:tr pclCptrru ]1,1 r;ali:raci lrašic:l cílů ,,llirržír ánr,,

předevšínL rrtetod prožitkovéhc, a,<o,cF,erati,ý,niho Lll::c]ni Lrrou. Uirlatňuje,rrre prrrnryšii:titrr.,

motiva,;i ve snaze zr,.{-šit akt:ivil.t. tl,jtí i je.iiclr ).iljeffL r_l t.,rbídlru <jirrností. \'e v:zdčltivát,rí :,,.,

opíráme c přimé:zážitky dětí, podporujetne dětsl:;,u:rvícar<,,,i1 a-potř,elrltobje,,zo,,,ztt.

Vblíme aktivity Ťiz<:né i sporrtlLnrtí il lbárno tra_ie l_clr i,l,y;'1žer:iosl.

Při vzdělár,ání rjětí s přiznarrým pot1,:l{irný,n1 cll]alřerlíIn upll.ňujeme tz.kc,l,é firm:1, a nrctody

,.)
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vzdělárlárrí, prostřednictr"ím kte:ýcl, úspěšně al<1il,izuj::n: l<aždéhrr.ieclince ,/ sotllaclu s, lt,,hr,

možnostn],i a potřebanli, Do sr,ých,,,zdělá,yrcír;h ,trirtegii za)lr:ňujerrre podpůl:llálopa,tření.

Podpůrrrá opatře_ní prvního stL.p:lš up atňu.iJIr],J ljez d<lrDruč:€fl[ školského pora(J3nsi],ieh.,

zařízenit na záklaclě plánu pt,:dagclg,,l1,é pc,dpor:!, .F'LPP'r. Prllpů,:ná opati|ení c.ruhéhcr až pátchi,

stupně up}atňujern,3 pouze nll;li,ii,trdě,J,;pr3rg;91ii šlic;1l;],:éhc pc,radenskéllc zafrz,ení ir p,.,

projednání s rorliči.

Jednáme s vědomírn. žr: představu.i,::rte p,Ťílilad p|o Jót1.

Rámcové cíle a zé,m&y předškolrrilro.uzrlěllLi,árrí.jsorr sl.:lr:črré rro vzdě]ár,Éní r,šech Cjií-

Prov;rclěllír\,ání clětj s prřiznanj,m 1rrr,lpůrnýnl ,_]rll;,lttYetlint ,:i ,adanÝcllr a,Jětí ,nlud§l'cl-r tří l;;, i:,,

aktuálně uzpi3sobujeme s oh.le:leln l1a jejic}r možt,rosti a p,o,i'l:try.

Pro úspěšné dosahování crčeké,i,enj;c| k|,]m.,etencí upravujenre organizaci tak, iib,,,

zohlediior,,aleL potřebi,,a nožnosti liaž:dého.1eclirrcr: (1ežisl c'rr,,:. aclaptailní režirrr ap,rd. t.

Způsoby omlour,ání <1ětí z povinrrélrc p:re,Jlíkoiní'rc vzclčIá,,iní !;tano\iuj() Školní řád lvlŠ, l.r:r.i,

je zveřejn,ín.i v šatrrě dětí.

Diferenctrj eme mít,u rráročnosti l<l irclcn,y :h p o:žacl av [ú.

V případči vzdělá.r,liní dětí mlacjšíc:}r tří 1,:: zqjis-.rrll] ()11,3]ctivně požadovan,j podm,nk!" o,:t;.,

věcné. [1,gi,;nicl,:é, životospr,át,LL-l;it,al,cl,,,tiní, psvr.:l,to:;crciz,lr,í, persontilní a sta,vební, dálc

uzpůsobírrre organizaci. bezpečrros[ (v stlrrlaclr.t s In].llrr:r;Lčnínr trrat,;riálcm rrllii,lt'r" ej. VtÍ,l'Zll

27987 /20 ]. 6-1).

Koncepční zárněry ŠVP rLmožliu_ií stirrrt,lorat pr:rjev.l,, 1^tydfil1i dětí v součit,nosti s .],.:jic|-r

zákonnÝnLi zástr;rrci. Spole,šnš: ;:ajisrírre retrli;:aci s|;:Lnor,enj,o1r podpťrrných opitlř:l

propoclpcrru nad;irí podle indi,rit]riiilrLích v::dč iír,acír:h polřeb c.ětí v ro:lsalru ptlníhtt a,:.

čwrtéhcl s[ up,rrě prlclpory.

Podporujeme lczvoj nrimoŤácln;J,cl,r sc}Lolxros,-í ,:1ět[. tl,rliř,:tLýct. prcs,.řednicl.vinr pe,tlagogir-:1.1i,:

diagnor;tiky. Pc,dporu rozvoji minlořádných sclr:lprr,cstí zltjišt'ujerre a rlrgat:.izl,rjeme tak. tb;,

nebyla je<lnostrann;í a neomezila ]r,,:s--rost vzclčllái,ací nabícll:y, Dop,rrrrčqieme ziipojeni dťltí clc,

činnosti Z',ákladni u.rnělecké š}lo..,v. co krc,užkir sr,rj,:n,ýclr l;rch,ybc,vclu aktivitou, na rozl,ijotL.

manuálníc,h zrlčn<tstí. Zárně_rern c,rgarLizcvá.rrí zájn:,ouÝ;,r a]<tivit vrátnc;i 1:rlněn, Št'P ir
rozvinout dětsl:ý tttletrt, či maxim;trtě za_trez.pgl,j-, r,z7§rjlá,,,iLoí nabídtriu pro,:y, kteří,Jisp<,r:tij_.

hlubšínti sr;hopnostmi k určitj;rn č tr.ros[ern. a to be;lúpiatnš rrčitelk;ln:ri.

1C



Pro zaj,.:mc)e oliJaoiztlie _\4Š l1,žai,s;l:., trlt,,,l2. l l,, (.ll:} l{]lí):-hl.r..r |,tlrlirrár:lt.)

v íjou]adu s Š'V ['"

Pe,tla!{cl gi,;l,iiir d fi a glro ri l.ili:a

Pedaglogic_,<é prr,c()\,l,tice) |iitr,ncl/-,i 1lis.:lrrr:t! ;:;{,r,i:L,.1, pi,;,r clelš;í _:o:rvoj _kir;l.d,jhcl .je:'i_tr:,,

s písem nýnň;zázra,n1, o ;Iár,ěr.,ch ;: r,lclag.cgi,:],lrj l[ic,i:rr1.11;;i,;,, In;,ir,lItluájirrě se:lrri,rrrii,

Sp,oluprac,u.iem; i;e šl<c)sklin1 l_:oradensk,í,rt _o:ai'i;letitn. P,,c,iedná,lá,n,el ,s,tlrlborir l:,

poskytují rcrc]jč jinr l)oIadťnskii st]I,, i:,;

zaměstnanci š;kol,y,.

Logopr,"dit:kri pél)e

UČitelk'y zajiŠt'ují trlre',,ertci lles[lt,á,vrlč, v,isl,_r,i,ttrlsl.i í,::ti ,v rtl2sahu s,,/):,,l)h p_iofesn,c;l

kompet,:n,::í. iiikanl<y,. básnišk1,, pí:,ri3tr,1 1lrdp,cr.rjí s,prii,;nc,it artiku_la,:i a hla:;or",ý prc jev.

ťi - §,í;xe,llči:&xtr;x*::{ ep lb:g;,a ěg

Š'y'_P 1rře,Jstal,uie v,ýchodisk,:l 1:ii,Lr p.ár,or,,iini ,a rea.i;,,,eci.ie,Jnotli,,l3,r;h pro,ic_ktů t:ia úr,l,r:t

třídy.21ohleclňrrje irktuální,včkclr,,e slož:orí třjcl,,,. zttstllt...pení cl,šr,čat a claltrpt:ii- irLclirlic|rial:r

možnosti apotřeb,u i<až,Jélro zricl" Pro.iell-:5, slcuž,j ]<t,: konkret.izaci vzděláveLcí nabí<i},::l,,

stanovené r, íjlrP. ,IsouL shr,nuty ci,:i )t,l,ř irtegrcvatr,ýr:r L,llků. Brl|rl yyflr6řeny jak0 solJ:11]]]:

aktivit a rrLožnoslí, které natbí,zí.Llistlí plc,clrnínl<,,,. r,.":e,lrč z,.:,Lra,dl,a ol,1olní 1lřírod1,. l}ěti rr.ai

k pr'ír,c<lě lrlízko,,,lčí se přirozr,:nr:,rt c3stl:)i.l. V'ytrží,,iírrte ta:..é rrrjstní fi,aclic,; a7l,^y\;1,.

Vzdělár,zLcí obsah Š\'P b:rde pr{,rě:žr,i intyr;c,i,áll či ,1cl1, iro,;án tak, aby rld1loví,Ja1 n(]v?j:l:

trendůnr ve vzdělár,ání. ale předel,iíí,ri pcltř,,:bánr :, zt\jmt|n (]ětí.



!'zc]ěliír,erci obsah .nezahr]nlr e cltrn,rst.i. li,: l..jiJt,,illi|j, cl;:,,irrě (zdr:a,urr|ni! 1)rc:\,ellli,\,1-1,í c,, ii,

selreob:;luiin. |1r g,e,la ).

Náze,yl ,, Zil strlti;jidtilky i;r s[rř,í|,,,ill; lČr:ls}ié:tll tri;l,ji,r"

Chara]ktr:riritika: integrorianrý b lrilii: }i]|()[ljIjinn - ,,, _l:''ll,t]1.1titl liíilc,, 'o

poznávat l<zLrna,:lLdy. }i.,c,zr,,ijt,:t i;,o:ntlr illa1.i,,,tti clil,v;;r:Ll:rlls-.i,

a t'anta:lii.

obclotlí

Projelity:

] . I;.drl r,lš,:chto přišel clcr ií lll,,,

2.I]ž cho,Jím do nta;teř:;li,,] lš |;o] v

.:i. §il<1izeň

,:|. \,lý,]glz ,iabl,Lk,lrtl - pl,ití._i\,:: nj. :ll,t,u,,ccLníl:cr::: []rl:á ltille_l

t.í. };.d,y,ž paclli li:ití

',/. lil_je zlzrtd pclsvicení, , ,,

ili. Duiii. dušle. d,ušički,

1,1. F ].od} p oi-lz:itrtu

1t.}. 2:,,vířátka lse chysta_ií l-Lzi, ;ti, tlr-l

1 i. Jallj buclt: pročas;l

1l,}Jerrí,Jrak."izrliodl:llk ,:_,:.](orrlt:',:, i;t, trl,:,r.,l :.rl. č:,r./t;rtt:.jabl,íč!;,rl ...

Cil,e:

o irda,pt,a.c|] na p.ťí]stiledí. l;e;lnii-t t ení s rrzi,,,ic, ,\., l)h(j \,:lr _í

,')_



o ro:i:\,cÚ t,oh),bových :lcl,t,c1:,r:,ii:;{í

. ,v,zii]enlné respe](to,víin1. tJrťr":tnce " tr,řiz _!il;i.)i:,i,,,();i . t,lrevhovtirrí sebcvi:,ji::rrrí

o resl]el(to\/ííní ,1a.n;ich trll:,tl,i,1;:,. S() -t:ž 1i t li.,,;l,;,,i,i r.,ll

o 1,yrv,ářetlí p<lzitivrríhD vztí)il.] 1:1:,lc,stt'etlíi, l"lli]tLl.,il i,terjrtr iliii

o rojlvci schcp|.ost í a, ,:lo,v,3l],.:t,:,si I rjliiei: i1. ,] !] :!]]i] 1,1 :],,,,€tzt.)\i ál]i vztalrú rl i.č:-te i; ijru1,\ ri

Iiclrrri

Pr,JStii]c.Í, o rciztrratrilc1,1-|i" r,,l], ;Úi,r pi,t.li:, ltl:.j _ír::i,;l,i ;,::r,i, Irlic:.

o i:oji]\,c|j Fro;lnáir,,átri pr,:_rst.i,e,lrrit,1,,i,lilL t,š,-.r;],t : l,t.,, l;Iu

. lo;,:l,íietlí prrrk,tir:kýc]iL r;-rll,ellr (l)S]ií ]1tiLn,t,'L_lrÍ ;lruir::ttO;l

Nabídk.a ,řinno,stí ]< dosažení stirrl or eltr,iu:lt cínú:

]\ántětové hr1,. polrl,borrti trry t/ ] ti'íciri i ve,lil.t,i., srn,ýlillJvé a ])s,!rchont,rtoL: 
jckt:l,

jednodr-iché. pracovní a sebeolrsLtuiné činrlos:.,, \,yr,t,lrrčnj a- F,:lslech p,lhiirdek. příi,šrir

sledo.,,ání clrcrbných rnaňásl<or,ýr;h s:ének. n:ar:illttlacr: a .lkoltmání předm,ltťi.. exp,:rint,,::tt1,"

pozoro,várrí. pojnrenování, pozná.lárií, tříclěrLí.. pi,iřazovár,í, lrspořiicliini, přirrrr1 po;z,]rová_n,í ij:

práce strc,jů na poli,,,,ychá:zl<5,,1c, p,:írrrCy ir blíl:]iého ol<rlir lvl!j. lreliiclvání,l školrLi ;laht,la.ltl.

prostřerlí l<olelm lú;Š, poz;ororráni stet.,,tr ilivotnitr,.l pIr.rs;ti'tclí. p|or.ná\/fuú r:krls1;51r,:111il" přiro.l,,rl,;,

pozná.vání ro:zrnanitosti přírocly. ku.tur5, l ter:lln.[ly. ariillri]ii,rč:ni. řer;ové, slur:lrc,r,é a ntrnici,:,;

hry. přednáše,ní, dreLmatizace, zp,v žni.

Kom;retence:

Nově přijaté děti se ťrslpěšně z:arlaplií -r'llo\/lj]]1,1 pt,ttsti't:r1l .:;ezrtárri se spra1,1l.ilv-sllltl[eč;itt,,lit,

dítě si os1,ojí,olenrentárnipoznat\<,l o soL,ě, cr r:,il 1,1§. 6,iz,,,,y;,j,i 1i,:1í. žir,,rtčla činncrstec}r člor,ěKa.

zvycich a práci lidí. Dle sl,ýclr rnožností zy-á,clnou, ,Dll,;ltthlr a prar:ovni ťLkon1, začftnj'.

uplatňc,vat z:ák.ladrrí lrygienickÉ: i společerrsktj r:.iívyl,:v. ,7,bttví se postttpnti os11,chu t,''.

navazo,1tátlí korrterktů s clospěl)in:r. rřirczleně a |:,r:z: zálral buclou kornunikol,a-t s vr:;ter,,trik,,,

Někteři ji:il d,lkáž,CtL uplatnil. srzoje _rLcIir,iJ,rálni l)(:rtlY(;)J)/.l:lt"iLtIL.ia :,rár,a. s crlrledl:nt na c1,:r,úréhc,

Starší rlěti rozliši, co propívá zdl,ay a cc mu ,;l:o,:Lí. J]lr,l llrzý]h InclžrLostí se: naučí zpalT č:i

krátké text},. budou se snažit rep:ocltLl;o,v,a: říkan1,1,, ,:,isrriťil ). pohádlt;,.

13
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Prostřednictr,,ím vzCělávací nerbídl<\,buCclti ci,ti,,ť:i:íi \/i) \,;íi:thu ke zl,írYatům. l< 1rŤírodě. živ,Ý:r

bytostern ikvěcem. Dětem nebuclt:l činrt p:cltlLér| c.,iento\aL§e bezpečrrě v oko[níIn prostl'e,dí

všímat si znLrirt a. clění vrrejbližšlrn okc,l_,. Proc,:či si clo:;liltečně.ietnnclu r:lotoriku při prlár:

s příroclninaíni s \/yužitím jedrrotirtr::}rr:ho trzičil_i. ._)si,ražil,:rst ilětí zr,)iší prever.ce,

Clraraklteristillal integrol,anrý lbi[,riIl zirna - ,,. li,:,,Ě:húřir:,i ''

Po roziouLčerrí spodzirnem nastiivi,i :bdcrtí plrr,.: orieliií,,árt:i a kou;i,;lnt! otíl]:osfěry.'\,'ob,l.lil
adventu poznt,1áme někter,j rjesk,ti r,ánolirli i:i/},i.,v,. liclcrvj h,adice i; rl;íIročtrí l<oled;,. Kucl,i
týden rt]zíivítím,e sr,íčllrr na ad,ye-rtrtí:L riť:t:ic;i. [)č:rj rLa,,,iílí,, í I!,arbor;e l; lylikuláse,n:,

Toto obclobí přirozeně r,yr"ržijerne k posíl*nl li.arnaráJ,,kých vz,tahů, §l3r]nalnlUťmc, ,:,.,

s důležitýrni lidskými hoclnote-nri. jak,c, .ie p:'átr:istt,í, ..tcta- pok.ora, l, zá.jlmné pcilnl]t].

obdaror,ání. lidské solunění a láska < člc,l,ěktr

Sportol;ní:mi člnrrostmi a rlor,árlt!tritn tr;,t sniittl a, bil:tor,,;i-rtírrl na kcpci )u,lleme ,u,dčt,.:t,:l

vzbuzovat pclcit trlotřeby pobÝ,vat.;ra jerstvénl vi:.]-uí)h]_L i za.,:hla.dn"iLc počal;í, r:těsto,iiLt v nic|,,

kladný v;,:tall, lie spottu, sezna:ni],\átt, ?,)Cpcli,r;tja1 a ui]evl'tovi]t z.ásady,zcir;lt,ého ž,ivotn,llr.,

stylu.

Při osleLvách rnirsopustu seznťttnímt: cěti s }.:rásirnri lic[o,i,.l,cr :raclic e.zvyLcťl, \,yrl,.lobín]{] si ,ř'<lr.i

a společně s ka.mariid1, si zatančítrl{:: i:a,u,:sr:lénl l.:anteva.u.

JPrcrl'jekty: 1 . Půjde,nr spcllli ,1o I];|lérla...

2. 2''. pohádk;, do p,rhádl<1,

.:i. T''irr:í;:itna je ttt

,:l.. 2|. itrtIr í rado vá_nl,. _v

::i. \,/ý,let do trtlorv ;i:a :;k.íít,,l,..:rn ..l]'itl,,ů,:',[;e :r"

6. Jeik pi'e,zinrrji z,:í-iit\.a

',/. },lai;e srnl,sly - r;nírn,it: .: ;r r:. <olc,n Llís

lli. I,[ra.jenre si na šllcr]l_t

!). }{á.iště.la u sllříllkťr

10. },llasoptrst

i l. F{rajeme si na ntu;i:ikiitti,,, ,.,]. ]'ieL :;,,,ati:_,lcl },,[zrl..na koujlLvá se z kr._,nrína

Cile:

. se;i:nárnit :i lidol,ými zvi,l:) ir tradir;t:ttri

o ro:l\,Qj fvzické z;datncs|i

],l



o ,rytváření pcrvěrJotní o trre:z liJiii.;ict ;i ]lll),l,i: ti ci: ilcr:,rlotiiclt

o rojl]\,Clj rlril\,níi1o a el:;t,:,tick,:h( \,níII li1,1 ;liiili, íl ]:: l,(;; \,állí

r ro:'1\,Clj k.omtrrril.,ativriíctr t],cl.,,r,.r,ln,:rsl_i it 1r r.ii ,i,,í-l vil]:},:lh,r pro.i er,,rt

sit Lnacl-i

o Llv,:|cl()ll1ova_ Si Oitovl]u va2:1:ll| |l l:oJ l,ri,.--l- i;i' ,,],-t i;l-iíi: -rr lt k ]icrerL kol,:tl c,i,il;

N abírllra ,řin no,stí:

'V5,,světlovárLí, roz:hcrvor, \,,i,7,íJoba tŤíci)," l:|0,l,oic"iiírri a ob.ievoltáni, ,p,ůkius!, vgll]:(,l ..

vetřídč:, clrp,elrimerrtováttí l.;e sílě]-:€l1,1. le dem. 1,:rh,iblrl,t! |11Tz, luy na strr3hu., 1larrtornint ckt:, .

námětolié. trrudeb,ně polry,bovó, dra.ni,rtické. \,:it!ilrné a :_lrltl:r]vrt_[ rjinrosti, z1:,i::;:ní. r,j,citc,,,/i,í,j

společrré řešeni problémů, v),stc)Llljí:_lí prc rorJ_ir)e, pr,:,li_ií;':l;:ní l<nitr a č;asopisů. enc,z]llop::,1ii

poslech polriidek. rrál,štěva divadclrích l],ieclstauel,i. 1,,,;gli2|{L,dcl ,rřírody, 
]p,ečo,ván]i o:zii,:]i1

a ptact\/o ,v z,imě, dopiňorrání llrrnítl<a.

Kom;retenrcc;

Děti r;e sc:]zn,á.rrtí s 1,1astnostttri ,yr:r:lr. a]ilivně :;.: ,z,ir;lo.jt cr, ex,:erin:lontrt. Přell;,lneLjí připrlrc,n',,

strach při sez:ónních činnoL;tech. prcžijí pocit r astní ťrlslillnosti 1:,ři pohvbcr,,,i,ch a]l,.tivi-.ár:i:

Sezná.mí i;e s pravi<llv tlezpc:črréhcl ,;:1r3ylli 1lř,i t;e,:tri,:urir:]|: čitlno-.t-eclr. v,1,,řešíí 1:,rrtllrjrl

hudebními, ci,ramat_ckj;mi apocl,t.',,'1,,-ižiií infrrrur.ati,,,ni a. klr:itunikativní plos:i'erik.y,se ikte )rl,..

se běžně sletl.:ávají (knížky, r;,n,3}]i:l,:rpi,diie. pcčíta<",, au(:1_,l:)iii::1.|:íLn- tec hr:rika. te]:f]on a.prtld,.).

Budou se spolupoclílet na,iláLlo,i:t,, ,,ý;ltk,rbč: ti'íc',v,. i4etčlrc,l.t, rjblit rra osobní zcLrali a bez.p,:i:

svoje i drrrhých při zimních rad,o,ránill,<:t.,Z-;rčtror.t st, l]ltr:l,vat od:rovělně |< přežit. zvii),áil:|

v lese.

Chara]kteriliiti]ka : intr:gro va nr;i lr ht Jlt jirrrrr -,, s lrříl"c i íjiu ri í,č:cfr "

Elřez:en je clznačován ja1,1o rrrěsíc lirr tr1,. Pl,cttr.t i |Tt,i, í,,,:, bttdettr; 1.Írnto t.ótrraterr ,rat,,.:,.,r,1

Rozloučírrre se s v.ádou pani zitn,,, tr prii,l[1árre) i]rJbo-t-;l:ej;r.:í s;e ia--rcr. Pří:ror:[a 1lro niás ctrlsli,,

mnoho k<,,uze,l, potl zbytky sněl-tt,, ::,e začí,llii trll,crb,:luz:et r,:vý život:. Clbjer,ují se urvní.]a.rli

květiny. lílr-rrou se ptáčata, rodí se ln ad'ateL.
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Po dlouhé iiedé zirr-r,j se pi'irorlit:,rcltcrii:í _:t L:,]lc,,,:,é;,,t,á:,;/. )č,ti se l:,u,'-lou cc,díl,:L t:,-

velikcln,cčrrt r,ýzdollč lrlli. l§po1,:crrr., oi;lavíttlt: [)t;l ,l]clr,:č. ;)t,il)olne-nelrte si slllá,vrlt) a š..,t,lt,,.

chování k pŤírcdč:. V i)en \,l|r.iy 1rt;,,,řelll:) 1l{!,:,;\i,,i]a|r:" ]]r:l1l tilry, i rreší 2:()nu .. r,,li]clá' rra š1 t l l

zahrarjt!.',l poveIlkrrrcrriním o:,dtll;i le dčt r0.,]:l(,!ii]] |i l:);:ltl .,11in:,;tt r]:;larr,ou. (!ari,dě.jrr c, tt:t tt.

buclernt: s[edllr,;tl. zrnčtl,v,,,, tl,ávrj. r,, l,: ,:,i,icit.:t],, ,1 ,]l- ,i ,:l,,, r. ,i,,l.inrll,,";t:h. ZiihLctr€,)h,

Společnorr tu,cru nar *ško]u a trá-vilr,:,,l<l-t zťrjii;Ll] 1 ,:[1rl,, t,rrrJernr: tl děti usil,J\,€tt (.| r,,:,.l,/,,..

saittost;Llnosli" dťlr,,ir) r,e vlas,tt-t l;r:.i:4lri:sil :. 1llsi|-:,r,lil,i ltt<lti vac.: 1lrcr plřer.:-:,r: cl ,Jo ,tál. ill l l

šl<o11.

Projekly:

l . I''):erl.jaří -čtyři rr;č;rí ,]lrl1 il:li

'.,],. Jé, a rrrcje tillr.l

'.:i . 7|', l, íŤ ala a .: e j ir:h trr ] ltd'a, t it

.:l. (] izok.rzr_ittá zi,iři,tt;L

::i. Fiarevnij tÝrlen

t.i. };,rrihra ic mlij _:i,eil]1ár,t1.1

',/. \l;likllro;e -- sl,ítlJ:l;y itl,a

l:i. Je,rt> je i,Lt

!,}. L,:tenl l;včtrlnr

l il. í]let čtrrr:rlěj nic,

CÍlU:: rc,zvlje:t ,uáklacln_i pr:lh,ybrli,,,;! r,1c,,,,3ri 1osili ,i p]:()stl)] o ý,.1Ll cl,iťIlt;tci

r, nitučit s,e \,,11[mat r,,šetn_ si,ýrrri :].],n,"51,i L].,.{_i|,11 jtt,tj :; -, )()i :;-.řťrJit tuLčirrnos'

o r.rčit se: ,,znimat krás5,-iarrrl pi'í ",:l Jr,,

o neLučit 5,6; r,,,1.]a,lřOl,,at S\/o1.1 pi,c,1:,lar,ivcs[; íi, l:a;lii i, 1r,1,1i]iyl,gh r:illrLost,,:c-t

o r_ri:it :;e ;rlz,liiíovai pŤíjernrré a tte,llři eltnttcí .:it ,,u,q! ,:ii:ii,k,;

o ltntěl oc:0l1it hrlcl:totu l,š;er:h k,:,l,.:,,,r sebe b.'lr: j,(l;;,(Ii],,l

rr p()ZC|1,or,/at Z.]1,I,]rl), a,výr,,i;, !iir.,,.1,t ]1í) er1 s()i)(

., !;clusl.ře,,lit se zárlrť:nrě ll ,:lloult,:;:,j oi:,,il

o podprrř_.t rozl-rli li'edmatr;:mlL.,-,,.é lr 1:,ierlč 1.* ii-::i:i.d ;l ,,al tctriosti

r, r.rť:it se,::it] ivérnu t,ztah,u l< ž,i,,";;.,l I:l,r,tf,st€ltt:," l: ;rřír,._,i-,i. ],: ./ě:er

o naučit 5,g r,.,,prár,,ěl. králk), pi,íi:,;."

o lo;rv_,ir:1 řečc,r,j c.clv,;dnosli

o uč:it se ])ečo,iat l i;\/é z,Jritv. - 1::,rl,rečnost

irl.i



čirrrnrlsti:

]Pc;:onlr,ání a olrjero,,,átlí 11,l}l:t5,! rt:r,] ,.t i i,c iř,iš. po,r,,,bor,é lt,r5,,, r;,,,1;,u;,:tlc,,tr.i

a čas;opi:,ů. e rrcylllr:pec|ií. rtár,š.;,l ,r Il-t 1 (". i-i ;,,ll:,[,:c t 1rcrltádc,l" návš.i!,,, a dii,;:,Jein c:,,

třídění.

KonnpetenLcell

Děti si rr:rzšíiří po2:natl(},o pŤircd,:., 1lrc}rlctrbí,u,;,:tatL ke l,;t:i lám, rotllišr, clolrrrl a zlo ve čt,:n,jll

textu. Prožijí reLdostně spr;lečr.é l1,1;,]e. na jejictž, p,i'íp;:i.v1 :,le k,r;dclu. aktivně pc,dílet, r_ttv<.,ř, l,.

záklaďní dětskou pi,edstal,u c lrrarr:<ilech r;LLol,á:.í z. spcr[eč,;trsk.íclr ncit,mticl:,, V,,,iel,

samostatně problém. uplatní kI,eatil,n_í ml.šleni. \/},u,i,l.:,uL ,v,olttí ťrsilí při tl,oltlč dtlr<tl

kraslioe, rozšíří si povědo,mi c r,,úznanrrr ž,ir,,ctríhc) ]]r,]s.i'r,:c[í pro člo,věka, 21,r,,iádrrtltl pfilci l:i

jednodu,;hj;rn náčlinírn a .,,Ýtvarl:.otL l.echnil<u {rnrlCelcr,;lL_l]i.i, c,ekc,r veice. \,,|]|sko,ýé pastr:::1)

Budor: soustředěrLě pozoll,)\/ilt. z1l:(),uTlat1_, otl;,vrll,ai..,i,li;Írt,lt si so-rr,,islostÍ, e>;1lerirnentcl\,,it;,-

užívat při torn jednoducLré pc.irn;,, z::n<y, a lilrnb,ol,1. i:.ibrLrruLl.rjí otázki i,l LlLajdr_itl ll]:t 1),;:,

odpol,ěiLi, al<tivně si začnclu l,šínr.t,. co s;e liolerr nic}r cl,-,je,l porozuntí r,ěcerrl.,.j,;,u,fmt a dii.,tr:r

které liolr:rr sebe vid.íl poz:,nají, ží s,.: tnc,hou, tttt-ttli,iéill-t :t;.tttčit. prc,ie,ví radoit:;:toh,o,,]o sitTl),

dokážou- a:rr,,ládttot-r. Zpi,esr'í si plč,:tlri přetl,tai,,,,,, 1r,orr;iijí i,íseln,j a ína.e[laticl:t} pojrrr;

začrLou r,,nílrrat elelmetrtálrí rnatern,rfické ;<lut,,iil cls;ti. ]:i_r:,zl:rlí řcšer [, která js,lur ťu,rLllilní

(vedouc,í l< c_ili), ll řešení, k:terá fir:rl<ční tr,:jsoLt: rlclliá:]ie: r,r,:,zi rLimj volit. Z:!ortnulrr.ii vtLtrtitt,;:l

větY, Samc)Slatně i,yjádři s,vé n5,§|31r},:1. sdělen _'. tsíá.;,;];.y- ,cdpol šcii, 1lorclztlln_[ s;l1,š.r1gr,r,,

slovně burlou l,€á$r|)\,,n{ apovedl]Ll sinl,slrrplníi rlialog,'/1j1dří svei 1rrožitk1,, prciqy,a nált.d,,,

různými prrostř,:dkv (l*ečoqiirri, ,v,it.,,,arnytrri hrr,lcbrrínr.. drltnra|ick,inri apoc.,). rozšíř1. si ,,,r,(lr-l

slovní zásobtr a a]<tivně ji prlu;žijí.

Chara]ktr:risti]ka: ,integnova:ný,trlrcI< lráto - ,, llk;řjít|rcrtr,l1 !i]lrialníčci"

Totoobc1obíb,udepinéne.jt',rrlet.nícht.ac-o.u,iiirel<'']]:]|a'k{:)vál1íoslv'ojen5ir;:hp();?]nat]':].r

doveclnoslí a těšerrí nir prázclnin1,., ,tle, lrlavrrš sfr311<;1,1,u rlůležitýclr uclálos;tí. LT pi'íiežittlri1-

oslav1, svátku dčltí si také přibli'tirl,e živo1. ,u, t,ťi;.n,i,]i: s,,čltadíle,cl,. Budernr: si l:,,rvícla ir

přátelsrví a íoleranci lidi všech ba.rev plr:;i. Prc::lc,l"tbirrre ::ito.1é r,ztalr}, 1.1e ij1;:nrjn:l rodin,,z;,.

k sobě nar,,z:á.ienl. I7



školni vzdi:áv;;t:í r,o6,ran;:rcrpř,:clšl:oll'vz,:ěáv, tí-Zirla.r,:íí:, l ,i,, j.,]l :(il ší]|,; Ža'a,,Z.:>q 1:lŽd'ár,o(re;[/arl,áBolesi;t,;

v zár,ěrečnértr r,Ý]et.u. Ul,ed,lm,; rl.jt.i Jc -erj:irllr:,lti-) \,i,s;l-r:,rl k.aln p,lt]'í izlatt! §:ilun,:,J a, plin--t.,

Země.

_\iená:;il:r,cu lirl-:nr.lu 1]it."e,C..:l-t ,: tl:li ul llt:; ],ll,: :"Lt!l]1-1 ( l,J\,iil]í lrr ulic;i it r,, poc[ ,:)l]le-:-ri. .,' ,"

všichrri mrsí ,Jcldlž]\,]t clani! p,ra,,,ir,l,',,. 11|t.,, p13| l:li lti|.,:,:il,r Ilr: :,1,1yt,:Čn,Jn:_ ,l,ra;tŮl-rr.

Projekly: 1 . Jeik.je irrá:;nč v Č ,: ,,l:d n, R lrji

.2. Irdi,irrr;l<é [é:;o

.]. f.,lt-ičírre se ,; pi'e r.;,l.Cr-i,}...,

,{. Zll :;[<řít.ky, S]laln.;:].i, ,:i,> §;c:c|":ii'-(]I;[( i:t lti :[;:u:,ou sli.áh"t

.5, Co se dšje r, 1rzivi:

rli. V.r"isnre nánloi'r- l1 a trl j: ctl i' r:i
'7. C) obrcvi :z l]rii,L,1,1,,;ctt sr ětlrlrjt. i

:3. C]o tt.ž umírrt

'). Je.k ,.;.apka ylrlJrl p "l lrll, 1l|.

cÍtn::

., l|,,\/tvt]lilení vz:teLlr,it l< tní:ltuL & ]Jl,Jl,,.ilt:cií. ť,j ]ilerti;.,r dit,: ir ,:

:zclr a,,, i a, tč: l e srreí bcl roz\,,oj e

o \inírr,at l.1riísrr 1rřírody v le,,.ě

o cvičr::ní i'e ji ditěte i sclicpn,_lt,l j :, cl,r,ued:,tcl:;t il] r::rii .;řr:r:i,r:há;r,eji č:lettí a. p:iar",í

r, lo2vr]ú l:i|]rlopnosl,i v,y,tr,ář:,t it tc,,,,r,zí.it:1 ,"-1,'1,,irJ l,,1,1,1lL'1'll :r t,,Cllí

o pč:str.lvat u rJítiltr: scl,Lotr;nclst sl],ll :,ít|:illi t sc,|it,:,Li[1,, l:]e s all.í,nri il r:rl:r,ož,e,nýrrt; a péč,:,o;i,:

zclra,,, i a. tč:lesrrél-.o roz\,,c,_i e

o ,r,,nín]L,:tt lriisrr ]li,írody v ld,-:ě

o r;,i.ičr;:ní i'e ši ditěte i sclrcpn,_lsli,., cl,cvecltl,:l:;l, . }l1,r:lr; ,:i1l:,::chllzg,ii i:lerlí a. p:;al,Lí
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o ]:o jzv(:Ú lir}|tCrpnO:il,i rl,vti,,ář;t it rC,..,\,/íi()1 (:ii,u,,,tj ,,,:.l,i:ii,,,, ll l i,,crlí

li <lrrlh;írn

o rojZV,.ilJl p<:l:z.lé.r,tii.t,i s,ebů í:,l1íí}l,,, ,,i.ailr,í,]]l ;l:ij ,u, lTt(],i1l:]l: tí a p,r-,iilb

o ll1lfyl:ii,grri zák]aclť.l plo príici i, ili oun1;:-:l

t.o ja|< .jc,J12," že s;ám odpr.rvi,Já

čirrrnosti:

prožitkii (::nalbir). ieii;,.:ní 1atrvrin;ťr. ciirl:rLlir:I,1d ]-Lrl s; r,:í:;l,,

KornpetenLr;t,:l:

1unkčn_ich gíalnotl]o:]tí \, priakt:(:|i ,,]ů]:t sitr.uz,r.:í:h, Pirl.:t,l ]í ;,:ál;1aclní yzíi,.h1i,: a r,,i:,,rab.i r,:,

že jsou soirrji,L:lt_ nellotlc:č,tléi: o t,est-llíi,t.
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školní,lzdé|áv;r;í t,ro€irarrpropř,:dš|lo|nívz,;ě;v,rí-Z;r,l.acj;líj,lrl..i.,,aiÉi:(ii šk)lrŽd'á,,2g4L2Žd'á1 okre,;Iril|adáBo|eslav

'\"§*,',.:; 
§-,1,1ws;llii- _§ r*t1 i,:i , |' .§-;§* i,lp§:S;t

l! "''" - "; 
§ ll

^ i: , : 1! i .'
],i§..lii§i§l!,t..,§]il;|']§l§3i,' 'ii' 1ii liiii:ij:-i',li;;,ll':,,,,tl §l§i{.].{,],lil]]ji,§i,

Freven í.iil,ní p rr: grailn

- ret.lj.zerc: p_ici,llitli ii€j ziuLti,ilt-tj.tr l1_1 I ,.],i (.,f (: i ]1, l]at,vilÍcl-I a pal-Jlog,'.c;l,]l 1,'[ :137i

,lh,al,,ittní eL .iecirráni a nz_ !l(J,i] llaI13\,iár, ,, icjir:lL ř(]|l)níln. ,,,:);anairner.i i; itt,eí]ltlvlitri; ,

:zár:lireLntrýn. S-\/j]tém(:)n:L. s j,:l:__ zllr:.t:i,,:t.,.tr ,|,,,i \'i,.;!,.|ilt,_t :)I1,1 1lro.iclrr<ltl-Lvce 1 sltolt:i:nosl,.

Froj r:,lkly : ](] r_lc i. pclz(,, 1:,^ i)t: lr, 1,1 t]L íi

Hasičiv neLlší r l:n.:ici

B Ltc,t-t z:áct,t,:ar-.éi,ci-:t. an e b. l.,Jc :tár:n ].) .] il ii:],há,l t,re s;:tá;t i

Vc:r;n,j protlnrírLJiy,:

' p_rciekt.y realizc,r,ár.1, t, l:,it tttci 
'nta;rr1,1,3.nil,rJl] 

l:,1,1rliťr . ,v,,ic.rrlvnč v:lr:lěltt,,,,,;l;í [f tl],

pr:rbíl,rá ptld redctrír,t lr,jile,lli,, r,: s;trc,lL,:,l,:'r:, s I i'.S l'tllicii (_'Ti. 1,4l:;

V:l,Jě [ ár,erí olrsalr:

'' se:zn,ántit. děli se z:licl:r;_;rri,,iltt s.vs|,íI]ílťl-}l,. s.i,,:ht vý:;lnillt]l.)nl. nau;ii-r s;,.: pi,,:dcl,ázl,

ne;lirlivtric;hpro.ie,vů,r,r)d;:t,.i ilt.iirLp,řr:llc,rii,;l,:,l., 1,,n-Ii; tl;e,,lkr,L;lo,vei t;it,la,.:ir:lrrli,;,tt.

. z:iinl)r/c,ílčí,,,;zc[ělá.vtlcíciIei,r,z,lti ťrvtl;í labíci],:;.r^ .J;eki,LvarLé v(istup]l \/ SCrtilZ,:ltrs _:ll i.]'

P\i

[Jčírne se lyžovarl,

do i ížděrrí do l1,žai'sk,ého areálrr L lčarry n.ac[ ]'.] isclr"t

orlborně vedou irrstruktoři s :otřet,nor,L kvalifike r,:í

- 5. lekci v čase od 08:00 cio 1l:00 Lodin s pt'está.iltou na r§vačinu

kurz hradi zákonní zástuplci

2(]



Věcntj plo,Jrn_l-nlly,

o clopra,ra at_r|rltlusem na mÍstc} u:č.]í] i a,1t,ět Jt _'r :,i- ritIr.l ,;,:irrr a s\/i].Šina z:a.i iŠL(jna -:1a ]nís.t

" lyžařs;kd. vj,bava - r,,1astrií. ncb(| ]la ;ii:trii,rs, r,r:li,j,-, :4i,:pťl:šeriI nil mistii. zeiiišlč:nir l:;p:,,,,tt"_

velikclsl, a be;zpr;čné sei'íz,:nj

Persotriilní zi,liištěn1 l ::clě_lál,árrí:

pod netorlicJly,rlr v<:denírn l,;i:t-orli

V;:dě]áizac í c,bsah:

' na t:nt.str], tllče_ní pcl3e:clou vi;ech:l) tlJti : .jr:Jtr_;u lrčit,,:l} (lir a. ponl ()cn1111 dcl;lo,r,3nl Os[ttrl

" v 5. lekcícl, :;e dšti postLlpně pl(:|ei \/c]d(:)llín,i ir::;tr- ktrr:,ů rrčí-- ji'zrlr} rl;r jedrré l,yži, ,"st:l,.ra.rt

stabiljtri na c\/ou ly,íích, clrťjzi dr: .(|)i]{i:](:, lrijl3|l':]ríiicl,y1 jizllll tta,ule,:L, zatiáČ.:)1, cilrl,itrg

Arngličí.liIra hrtlu

;ziti< orrní z;istullr" i

V čicn* lo,:1r,-i,i i-ll;,],,

'\,rltljiit pr":bíirir \,7.t],lr::],té 1ř,í,Jr1, rrr:i:.; .,::t, 1.ií:lrli,;i ,.,i:,rlr:,--;- ltl, š,i<,:llt-lí,li, lriadi1

L} erso trii l n i :r i,i i i:;lčrrl r :l:r:lě.ál, ifu :i_i :

r,;-,áccl i ly.t:t ..rl tiíd_r

" OStiti,rlí rriiií,:il.,}, prlsl.,;"tr.ijí ,,,zi:ěii1 !,i'. i]i I., :cl;i;t,,it-t , :]: ,, i' . t, {, T|. .itrr::,,\.i le inllji

V ;lilě] á riar.: í crbsei:l :

" clčti s,:: ui:í ii_rrm,:tL pllli,trc,",,i,i:l, í,l l.,,..,i:il:t:cL,ít: h ,;,:i, ,lij.l: ii{ lil Sji]\/;tr a slovn . siltli,,]ltt

z:lÍŤátj<,,l,, 1,|i-,p,rai,n í l)íi':,:: tř,:]d].; y, ,_tb ] ,:l:l ,: 
,, j

Usmilvrné dny r, mate_i:skdl iilcr:1_|r:

Věcnt! lilr.lrnj;ú:rl: ,',t'l



Školnívzdri|ávi;r:í t,rogranp1,opředšllo|nívzr)ě]a\/:l,í--Z;:i.a;:,í šl;i,]|,;:,:i <lši:r1,1 Ža'a,,Zgq12Žcl'ár,okre;lr/l]adáBo]es];,rv

i<riit tlí clrrč.1

Pcr:c,ttli i l-t i .tiLi i :.tčltt :

pá;rn Lr

,lvii ui;itelk_r,. i:;i]kud istru č.i il:"tl:ili i,;;tli,,l](j.,1,1r], \, l.::t,r,,f}o oci;;oie,Jt:ii svltČitČ;

Térrrata: Učitrllky hrají rlěl-eln pořjá,(lky

\/eselé píst<ání ma f lritlru

]]anč írrre s vcr siiík otr }i rniill.iou

Cvičení s ]Ferdou NlIrllvetrr:,;rrt

Šim,o ulor,á,ní /p ra,ltl,,, lr ii čii:r,n os ti/

Doplňu-iící témata tvoří nel1íinc,u s:ručást r,,;l,:[č,iiv,zL,líltcr t,l:sahLl illt,3grovan,í,ch b1cr]iL1. j,j.c|-L

realizace se oc[,,,íjí od eLktuálnj situ,a:,:. rl(Jžllc,51,1 piLr,[nt:l.ti tt zájrnu,Jčt,{. Podporují tl,:Lplň,:v:íir

dostatek pri:ílr,-žito st . r, leáind,m pl,o s i.i t: lJ í.

.g* e-§ §l

lř o §"l§" §& ji§l"]lř&{-]q;.:

opatřcním. drjtí rnladšrr:,h r,ě[<u tři lt:li. dčtí rad;.rrr,:h.

š,ýp

lilvaluace intl:|grc|va r]ýc h b1,oliŮr

Zcla nor,á ,verze št./F' É,, &ktrr ;-l.';i;hi;j;-,;i ;,; Rlp :'\' z,ajiště rí révazrros1, -č 
y' :l 

.

dopl ň kovýclt prroj ell,:ů

astrvý ro:zvrlt 4r: ve jík,llnírn roc,:

- llonz ul,:a,:e uilitelle ll

- llontro]ni činnost
- clle polřecy záznarn clo 1tL'tlnlecu ů r:|z:, i r;l tět,,,, r,:rzl ltace i rc,dir]i

]lrlá st roje :



Školní,/zdě|ávací progra n pro předškolnívzcě]áv;lrí- Zal:laCrlí ši;c a a lr/]3ieřs (a ši< ll:l Žd'á ,,294 12ŽcJ'ár, okre:; lr/ladá Boleslav

- dle zázram do přehIec,r, o rc;z\-1jitlltěte, K:rzLltace ! rcdiči

iučitelky, ředitelka, případně děti a jejich zákonní zas|upci 
]il

Zlázna my r) rozvoji d itčrte (peda go gicl<á,x i r gn rs,ii ka J

.inkčnrlst pís:mných zálnarnů vihledeln lle kl,,ariitá d,lsaho,ianých výsledxůr,rr:,l,zděl;i,,ran j

ninrálně 2 x rc,čně, připadně,lie p,r,třeb\l

analýza záznanrů {gr;rf'r:kl,ch lisertrlri:h l

cílené hodnocenívýstul jr u dč:tlv 3, lr:ť:nlku

konzu.tace učit3lek

konzu tace s rodiči

pedagogické porady

konzu tace se škoiskýrn porac,er,skýlr zařízen rrl

či:elky; ředitelka, příoaclně ocL,c,rní,:i (šllolské p: a c,lenské zařízení, klirrický, 1crÉ;opeqjJ

ávazncrst T\i P.- - R:\,/P PV

l,(cnktel.izace vzděláva,:l lra,líc...1, starDv3né v, šv P rl urcrvrri ,:řídy

]_ x ročrrě

přeřrle dy c, rozvoji dětí - ,otcc:okunnett,,ac,s

vý,st,avy, vystoupe ní c ětí

záznarny (pedagogicila r:l rigt,rostika)

průběžný monitoring
- hospitační záznarny

kcrnz:u tace

pedagogické rady

zplráva hocl nocen í ško l y,

čitelky, ředitelka, zákrlnní zástupci c,ětí

Prírbě tr,,,zrli!rlá l lur:r í

valuace r,rplatnilných metod, postupŮ, flreirt pr;ircr: --,vzCrilá,l;rlc l}roc3s

pek1.ování zá:;ad přeCš,,rclr íhr vzdě:ávání z:lj,,r éna při l,z,dělár,ání c ětí s oodp;trr r,,i,,

patř:r,ínt, dětí naclaný,:n ;r iětí tnlar_:lšílh l-ři le1.

růbč,žrlě, dle plánu krr lLrcrlnI a !iospitačn

rovozrrích poracl

průtrě,iný monitoring

vzájentné lrospitace

kclnz:u]tace pedagogů

'.,,r-,):.

:,rcrsl,i, dle plánu per:lag,cgir:llýc,t, ril,-,



Ško ní vzdélávecí pro5;ra n pro předšllolnívz,jě]ť vi r í- ž;ikiadní ško]a a l,/.ateřs <;i šk )|r Žd'á; 2,Q4 Ll1Žcl'ár, okre:; tr/lladá Bo]esia,.l

hospitace zaměřené zejnléna r,e za|:ínc:]íc| pel:i;;ig,.;ickr: pracc,vnicel

pedagogické rady

telky, ředitelka

ro,1voj u řit,-.[erj< M!Í

hoprnlst ;rplikcrvat vlas,l,n cd ]o,no5t \. pra:,:i

Průběžrrě v rá,Ťci kon,:ro r.í a rcsr]tačn; čjnrios;l i., r, l,: plánu pedago51ic.:iich rad

á stroje: konzultace - plán dalšilrc vzrj šlávár l

]- pedagcgické rarJy

i- hospitace, kontroJy

čit:elky, ředitelk;,r

7.$.3 Porlrnínkyvzdělávánrí

Cílem eval,..lačrrí riinnosti v této o:ri;sti jt-, vyhccr,ocerrí 5:c;rJrnínek

k podrnínkárn st.lnovenýc|,l RVP P\,r',

prc p ,ůtběh v;:clll ávánt ,/e vzii] h..i

Evaluace persorr,álních p orj nlíneIk

il *,t í $, ",- " 
á h, í'p.;';; . il;ň----" 

-" l;l-;';l.;ři ; ;;r, R,lr,;

cerVen

vyhocl nocerrí p lá nu da š'l:c vz:l 1láv árt : peldag;c qi :, :,ich pracc,\|n í,(ů

k,rntr,;Iní,šinncrst

- hos pitace, p oh oslritačr ] l' ]]cr 1,1 f l/r)r!,

- pedagogicke! rad1,

-provo;lníporady

it,:ll<a, učitelh.y, vetlr.rt.t,: š.l, l,edor-icl'<u,:l-,a:l{|,, _tll]í;zečker -- Cle stancluertyr:|r l,{clrnp€te,::

luace rnateniá{ nícir ;loclrnírnell

hc,dItr.:,:it <yltlitt t rnat,:riálriícir poclmírtek ve vztahu ll naplii,:rvái.i

zárněrfr ircrvé r,erze Š,/P

§l 1 
gr3lt;1, tech nicl<ý statr

v_vbave nítř'd -- r áiryte,1<

por:r Ůck!: r,aČk1,

,,!:i.



Škoinívzdélávací progra n pro př,_.dškolnívzcě]é vi r í- Zal.]adní škc;;, a l,/]atei's <á šk ]l] Ždá ,,294 
I')- Žd'ár, okre,; l/ladá Bo esiav

zah :,i:trl ; -F za hraclní náčittí

Š. - ,r,r:]a,/:11; sclr-lad s leglsl:,|;\,CrU

asoVý roZ\/rl, .[ x r,c,jtt á

Nástroje:, pedagogické rad}i pro\jozní pc tacly

arlal,ji:a záznarnů z r.orltrc,l1, č r.ar:s,:i

fotodol<u mr:ntace

kc nzul _ace se zřizo,,,atelr:n,l

šech n y pL,accvn 1ce,J le l,t í:;1.it s,,1,1 r o 1lrarcovn íhro :za i'a zeln í

luace e, korlorrrickl,clr prrlJ nrín ek

c)n],l.clOi,at výši |inarrčni::h ;iclrcr.ů,, V'/l'lOdt'olcti,r1lt r,; rledtnr l ,

nkr,!;Lrínr pc,ti'ekrá rr šltoly

s led r vá n i,le r p á rr í rl, zdr:rrý :l,r r: Ér itl ad ťt

ú,]e l n : st, el'e krii,v no.1t l"ro s p c dei ř' : rl í

rrro,ii,va čn í čir rrosti

rcszb or,1 čerpá rr i příspě vku o lrce:

- rozhcr hospcciJařerri - pclcl:tni 1šetní z;í,rěrlla

- r,]črlí rjčr:trrí závlrka

,1*g;11,,,,;{fi i ra;|ňo,,,ání zÉltn,:! "r] : i,l:

a rozpr,Čtu šk,o11,,,, c alasti l,it.i:cl : lé
rcr":n ítrc provér diicíl" c plai irt r,l

i 1lříspěrrk,u o|rce,

asový rozrrrl":

ástrcje;

uace cl rgi:t t,lil ačnír:h pard rn írrek ško ly

- přeirle jy čercání--zix rtrčrě

, ",!1jj] !lj!§_žl_ě __ _*
a rla 1,;i:;r ro.z pr;čtů (stá tn í, c,c zi' i ;_tl,;a:e le,,

zprá,1,1 .,,- rrrzbory + stal.i§til{_\í

peo;;rgogické a p,ovozní pc r; dy,

kc rli u i-:a c.e sel zi'i lcl,.,ate l 13 n,l, LJl l l ],a dcvaci řize n í

-rc'_it ÚČe]rro:;t e ,rlrcdr(]:;I l:,,í]allizar:e a reŽlmrl,réhc.' uspcřácári ,.
ztalru ke ,,,zrlěiarvání děti nihrllšíclr ti'í let, děti lrada rrt,ich ;l r:ii_l , 

j

s pi'i:i ra týrr podpůr,ri,nt onal:řt, rlinr

't_la;*;:c, 
č**; n"*,;,iri^,,e k 3cl *Ňj

PrŮ k; ěŽni' rIc, rr ito ritrg \l !"árl1 [i L:tl lé orga ni;:ace:

hrlsp,i"ace

kcntrolni činnos,_

:,l4..

ástroje l

í, řecli:el,<;,l, ,,,ec,. uillte jlr;,, -- :ll: sl_anrrveri\ich kornl:retr:nr:í



Škoinívzdéjávací p,rogra n pro předšllolnívzcělévár:í- Zál.IaCriíškola a llaieřs<á šk:|a Žďál; 294 L?-Žd'áí, okres tt/ladá Bo|estav

arlketa mezi lociiči a za!,něstnaí,ci školy

záznanly z peclago8icklilh a prc\/ozních porad

konzul,:ace

ný pracJVnlce dle :roleL;r.Íi:,clpověrJrlosti a místa výlol:l: ptace

luace spoluprá(e s lodinou

on,tclrovat5pOkojelc)::;t;lákcnrýcl- zástupcůc!lísčinnostíškoly,5i,,isiedkýtrzdělá,rá,,:'

1 x ,orjně, červ,en

I fototlokurnentace
l

]- analtiza hodnocení naplňcvání doplřrkových pro§r,iiírlů a zájnrov,ých aktivit1,
I rozhrrvory 5 rodiči

1- cJotazníky

! pedagogické racly, prc,vozr]í plorady

monitoring; v návazncsti na hoclnccenívhoinosti c tgarrizac,:

itelky, ředitelka, rodiče -- dcrtazníl<,y, v,ecoucí ::i_

luace spolr,rpráce se zřiz,ovatelem, ZŠ, širší veiejr,os,tí

it přínos stávajic ch,lorem parlnerství jr() r1_5allzaci nové verze Š\lP

sovýrozrlrl, k 3].lecln.l a k3(: . čer,,,ni.t

: íb,í:crrJokurm e nta l:e

- záznanty

- r,ozpočet školy
:- ltonzultace

- vystoupení dětí pro v,:řL:]r ost
- výstav,7 c|étskýc! prai:í

- hospitace tr ]_. ročrríki_t Z:Š

-_,Y- navsteýa dL-.tL V l5
- tllérrrlly do rnístniho tisklr

ředitelka, učitelkl,i pra:,o\,,r,;t]e cllr: sta,:cl,iett,i ch p,r;i i tností ,l rá rnci rcrčrrilt,:r plainr-

V Do,Lrbra,i,ě clne 2ó. srprra 
':019. 

zpracola.la ZcleLika :Lrrrinir:l,á a kolektiv rrčjtelell

Schváljta a v)/dall r]ne 30. slpna 2Ct] !,l ]r/gr, pen,e, Richtr:.rvá,, řeciitelka školy 
Á t,

:l5.


