
 

 

                                               

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 

INTEGROVANÉ BLOKY 

 

Barvy podzimu 

Téma: 

- Noví kamarádi 

- Jak chutná podzim 

- Babí léto poletuje 

 

Křídla Vánoc 

Téma: 

- Advent 

- Andělé přichází 

- Sliby a přání se plní o Vánocích 

 

Vločka k vločce 

Téma:  
- V říši snů 

- Sněží  

 

 Probouzení 

Téma: 

- Všechno je v pohybu 

- Svátky jara 

- Všude vidím květy 

 

  Já a Malý Princ 

Téma: 

- Domov – děkujeme maminko 

- Den Země 

- Všichni jsme jiný – ale přeci jsme stejní 

 

Cesta okolo světa  

Téma: 

- Na poušti 

- Voda voděnka 

- Na střeše světa 

 

Končíme, abychom začali 

Téma: 

- V lese 

- Na statku  

- Děkujeme přírodo 



 

 

 

Charakteristika vzdělávacího programu: 

,,Život mezi kamarády“ 

Posláním naší školy je dovést každé dítě k maximálnímu rozvoji fyzické, psychické a 

sociální samostatnosti, naučit ho základním schopnostem a dovednostem pro další 

život. 

Děti v dnešní době vyrůstají na pokraji reality a fixe, obklopeni rychlým technickým 

rozvojem, sociálními změnami, ovlivněni politickým i společenskými směry a názory. 

Proto je třeba aby z nich vyrostly lidé,kteří se nebojí řešit problémy a i přes možné 

překážky našly své místo v životě.  

Snažíme se, aby naše vzdělávání bylo na zásadách a respektu: 

- Zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce 

- Vzájemné úcty, respektu a snášenlivosti 

- Osvojování si základních pravidel chování 

- Zdokonalování procesu vzdělávání 

- Vytváření optimálních podmínek pro učení (,,UČÍME SE UČIT“) 

- Snažit se hledat řešení pro rodiče i děti, které by na ně mělo pozitivní vliv,jak v oblasti 

rodinné, psychické tak sociální 

 

Chceme plnit cíle předškolního vzdělání obsažené ve školském zákoně: 

1. Podporovat rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, 

2. Podílet se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji, 

3. Rozvíjet u dítěte jeho schopnost učení 

4. Vážit si a vnímat lidi a jejich hodnoty, které vytvářejí 

5. Napomáhat vyrovnávat nerovnoměrnost vývoje dětí před vstupem do základní 

školy 

Aby pedagog mohl úspěšně naplnit cíle předškolního vzdělávání, nemůže v praxi 

opomíjet tyto skutečnosti:Nejdůležitějším činitelem vzdělávání jsou děti, jejich 

individuální potřeby a prožitky. 

,, Desatero pro děti“ 

- Dospělé, kteří jsou pravdiví 

- Pravidla, která jim dávají smysl a pocit bezpečí 

- Úctu, aby si mohly vážit samy sebe 

- Lásku aby o ní věděly 

- Kompetence – způsob dělat věci samostatně 

- Prožívat si vlastní emoce 

- Rozhodovat o svých potřebách 

- Volit si činnosti, které děti zajímají – dítě má právo přijmout, či odmítnout, nebo si 

vybrat jinou činnost s ohledem na jeho individuální a aktuální stav a potřebu. 

- Nést důsledky svých činů 

- Mít svůj vlastní názor a nebát se ho sdělit 



 

 

- Laskavého a spravedlivého učitele 


