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1.Filozofie školy 

 

Všichni společně vytváříme takové prostředí ,aby se v něm cítili dobře a spokojeně všechny 
děti, rodiče i zaměstnanci, abychom se  každý den těšili na nové prožitky. Naším cílem je 
dovést dítě ke zdravému sebevědomí , samostatnosti , naučit ho základním vědomostem ,  
dovednostem  a návykům potřebným pro jeho život.  Naším zájmem je zajistit psychickou 
tělesnou a sociální pohodu dítěte tak , aby odcházelo do ZŠ  připravené , aby  se mohlo v ZŠ 
dále rozvíjet . Vycházíme z potřeb zdravých dětí i dětí s handicapem , poskytujeme 
sebejistotu  a sebevědomí  dětem  ze sociálně slabého prostředí ,  dětem z  etnických skupin.  
Podporujeme jejich tvořivost, individuální potřeby. Styl našeho vzdělávání vychází 
z podmínek školy , ze sociální a společenské situace, prostředí školy. 

Dlouhodobé záměry 

- připravit děti na vstup do základní školy , prezentovat dobrou úroveň připravenosti 
- odstraňovat sociální nerovnosti mezi dětmi , integrovat etnické skupiny , navazovat  

vzájemné kontakty /komunitní kruhy/ 
- dodržovat zásady správné a zdravé výživy , pitný režim ve spolupráci s rodiči 
- věnovat péči dětem s odkladem školní docházky , integrovat děti handicapové , děti 

ze sociálně slabého prostředí , sledovat jejich docházku, aktivně podporovat rodiče , 
vysvětlovat nutnost pravidelné docházky , podporovat spolupráci s Pedagogicko 
psycholog.poradnou v Č.Krumlově 

- -prezentovat práci školy na webových stránkách , v tisku , spolupracovat s veřejnými 
institucemi , se zřizovatelem 

/viz jednotlivé programy a projekty/ 

Krátkodobé záměry 

- podporovat spolupráci s rodinou , organizovat společné akce , využívat její pomoci , 
pořádat třídní schůzky 

- využívat spolupráce s romskou koordinátorkou a Kocero Č.Krumlov, pořádat společné 
akce , seznamovat se s kulturou a tradicemi etnických skupin, poznávat životní styl 
/vystoupení v MŠ – hudební skupina, taneční skupina / 

- rozvíjet aktivity nad rámec ŠVP – výlety , divadla , hudební pořady ,oslavy , besídky , 
školní akademie , besedy , plavecký výcvik , škola bruslení , kroužky – výtvarný , 
pracovních dovedností , hudebně pohybový  



- vhodně využívat okolí , zdravého a klidného prostředí k tematickým vycházkám 
zaměřených k dostatečnému pohybovému vyžití , poznávání živé a neživé přírody, 
akce s ekolog. zaměřením / spolupráce s rodiči , s ekolog. sdružením Šípek/ 

/viz jednotlivé programy a projekty/ 

 

2.Obecná charakteristika školy /Dubínek/ 

Naše mateřská škola  je čtyřtřídní s celkovou kapacitou 112 dětí,v provozu je od roku 1979. Stojí na 
kopci nad sídlištěm, je to dvoupodlažní budova panelákového typu, účelově postavená, , celý den 
prosvětlená sluncem. Nachází se na klidném, bezpečném místě bez hluku a komunikace, nemá 
bezbariérový přístup. Hned za školou je les ,pole ,do přírody  je jen kousek. Dostatečné pohybové 
vyžití poskytuje rozlehlá školní zahrada, terén zahrady je hodně členitý , porostlý stromy a keři, které 
poskytují dostatek stínu. Po projednání  se zřizovatelem školy a jeho souhlasem byl plot okolo 
pozemku posunut, zkrátila se tak přístupová cesta k budově, jejíž údržba v zimních měsících byla 
náročná ,také zahrada se zkrátila o srázovitou a nepřehlednou část, ta z hlediska bezpečnosti 
nevyhovovala. Neoplocená plocha je stále součástí  školní zahrady, je udržována a využívána zejména 
v zimních měsících k sezonním činnostem. Ze zahrady bylo odstraněno veškeré nářadí, které 
nevyhovovalo hygienickým a bezpečnostním požadavkům. Postupně je dle finančních možností 
doplňováno hracími prvky ,které splňují bezpečnostní i hygienické normy, všechny jsou doloženy 
certifikáty.K zahradě náleží sklad  hraček, letní umývárna se sprchou a WC.  od 1.9.2014 jsou v 
provozu 4 třídy ,všechna oddělení jsou propojena s umývárnami a šatnami. V každém patře je 
přípravna jídla, šatny zaměstnanců .V přízemí je sklad výtvarného materiálu a místnost pro výtvarný a 
pracovní kroužek, v 1.patře je sborovna, která prošla celkovou rekonstrukcí. Ve 2.patře  má nově 
vybavenou kancelář vedoucí školní jídelny ,naproti je kabinet s pomůckami  . V suterénu  je  kuchyně 
a sklady potravin . Kuchyně prošla  v roce 2007 celkovou rekonstrukcí. K 1.9.2014 jsou všechna okna 
v budově ,vyměněna za nová plastová, vytápění akumulačními kamny bylo v celé budově nahrazeno 
centrálním plynovým vytápěním. Ve 3 třídách byly vyměněny podlahové krytiny. K 1.7.2015 byla 
ukončena celková rekonstrukce vnější části budovy , byla opravena střecha , provedeno zateplení 
budovy a opravena fasáda. Celkový vzhled budovy doladila malba v přírodních barvách s lesními 
motivy. 

  

 

3.Analýza podmínek vzdělávání 

Věcné podmínky 

Třídy-jsou velmi prostorné, světlé,vybaveny účelovým nábytkem v jemných pastelových barvách, 
členěny jsou tak, aby  vyhovovaly potřebám dětí,  koutky  poskytují zázemí pro tvořivé a námětové 
hry, velké molitanové plochy zajišťují prostory pro společné povídání,čtení a relaxaci.Třídy nabízí i 
dostatek prostoru k pohybovým aktivitám.Všechny třídy jsou vybaveny dostatečným množstvím 
hraček a pomůcek,kadeřnictvím,kuchyňkou,obchodem,hračky jsou převážně z přírodních materiálů, 
nechybí stolní hry,loutky,divadlo. 4.třída je dle finančních možností průběžně vybavována.2 třídy jsou 



vybaveny piánem,2 třídy varhanami, všechny třídy rytmickými nástroji.Každá třída je propojena 
s umývárnou a šatnou. Umývárny prošly v roce 2007 celkovou rekonstrukcí a splňují všechny 
hygienické požadavky. 

Zahrada-poskytuje zdravé, bezprašné a klidné prostředí, vybavena je 2 pískovišti, 4 pružinovými 
houpadly, , skluzavkou , lezecím prvkem, kolotočem, 2 prolézačkami , velkým dřevěným domkem 
s kreslící tabulí. Všechny hrací prvky jsou certifikované .Po dohodě se zřizovatelem je zahrada 
průběžně vybavována. Zahrada má letní umývárnu, sklad zahradních pomůcek a hraček, nabízíme 
dostatek hraček na pískoviště, pro spontánní pohybové vyžití- branka, houpačky, koš na košíkovou, 
švihadla, míče, skákací hrad,drobné pomůcky pro tělesnou výchovu. U pískovišť poskytují vzrostlé 
stromy dostatek stínu,1 pískoviště je zastřešené. Zeleň ,stromy a keře jsou pravidelně udržovány. 

Šatny pro zaměstnance- v roce 2013 byly celé zrekonstruovány , poskytují prostor pro odkládání 
oděvu, jsou vybaveny sociálním zařízením, sprchou. 

Kuchyně- je po celkové rekonstrukci, vybavena moderní gastrotechnikou / multifunkční robot, 
škrabka na brambory  …/ a novou vzduchotechnikou, z kuchyně se rozváží strava výtahem do 
přípraven jídla/myčka nádobí/.V květnu 2014 bylo zařízení kuchyně vybaveno konvektomatem, který 
splňuje požadavky zdravého vaření. Sociální zázemí pro kuchyni je nově rekonstruováno. Sauna- je 
vybavena  ochlazovnou s bazénem, sprchami, potírnou, odpočívárnou, sociálním zařízením, šatnou. 
Nyní je mimo provoz, nesplňuje bezpečnostní  požadavky . Odpočívárna je využívána od 1.9.2014 
k výtvarným a pracovním činnostem. 

Škola je vybavena 3 počítači, 3 tiskárnami, 1 kopírkou, faxem, laminovacím strojem, 2 čističkami 
vzduchu, má dobře vybavený sklad pro výtvarné a pracovní činnosti, sklad pomůcek pro rozvoj všech 
oblastí vzdělávání – rozumovou výchovu, dopravní výchovu, tělesnou výchovu…. Škola je 
panelákového typu s vysokými stropy a klasickým betonovým schodištěm, proto její výzdobu 
promýšlíme tak, aby prostory působily co nejútulněji, dbáme na estetiku a jednoduchost, používáme 
většinou přírodní materiály a práce dětí. 

 Zajištění  budovy - budova školy je zajištěna elektronickým zámkem a kamerovým  systémem , ten je 
napojen do všech tříd na telefony, ze tříd je možné pomocí telefonu promluvit  s příchozím a  
umožnit vstup do budovy. Budova je po celý den uzamčena. 

 

 

Životospráva 

Stravování 

Stravování probíhá ve  4 třídách, dodržujeme interval tří hodin, všechny aktivity ,akce a výlety tomu 
podřizujeme, dětem je poskytována vyvážená , plnohodnotná, pestrá strava.Dbáme na dodržování 
pitného režimu ve třídách,na školní zahradě i při  akcích  mimo školu.Děti mají umělohmotné hrnečky 
z domova,do kterých si mohou během dne dle potřeby jednoduchým způsobem nalít nápoj z barelů. 
V zimních měsících podáváme teplý ovocný čaj,v letních měsících převážně nabízíme vodu.Na školní 
zahradě je nainstalována pitná fontána. Nejmladším dětem připravuje svačinu  kuchařka ,děti si 



odkládají po svačině tácek a hrneček na vozík, děti starší si za pomoci učitelky připravují svačinu 
samy,odkládají po svačině tácek a hrneček na vozík,nestarší děti se obsluhují samy. Polévku rozlévá 
kuchařka, druhý chod roznáší školnice s uklízečkou ,nejstarší děti si pro jídlo chodí sami, všechny děti 
si odkládají po jídle talíře a příbory na vozík,u nejmladších dětí sklízí nádobí školnice. Snažíme se ,aby 
děti stolovaly v pohodě,byly v klidu,aby pochopily důležitost přijímání plnohodnotné stravy , zejména 
ovoce a zeleniny, děti k jídlu nenutíme, ve stravování respektujeme přiměřené požadavky rodičů,vždy 
se s nimi domlouváme /alergie apod./ 

 

Pobyt venku 

Každý den pobýváme co nejvíce na čerstvém vzduchu,nejvíce na zahradě, ale krásná okolní příroda 
nám  nabízí výborné podmínky pro pohybové aktivity, poznávání, rozvoj všech smyslů, často 
využíváme společných akcí s ekologickým sdružením Šípek, okolí nám nabízí možnosti dlouhých 
vycházek . 

Spánek dětí 

Spánek dětí zajišťujeme  ve všech   třídách, respektujeme individuální potřebu spánku a to zejména u 
nejstarších dětí -  před usnutím si vyprávíme,co jsme během dne zažili,vyprávíme si o rodině, čteme si 
knížky na pokračování, učitelky dětem zpívají, vypráví pohádky,posloucháme relaxační hudbu, 
některé děti  dle potřeby odpočívají.  

 

Psychosociální podmínky 

Školu navštěvují děti z rozdílných sociálních i etnických prostředí, dbáme na to, aby postavení všech 
bylo rovnocenné, mohly se svobodně vyjadřovat,  měly dostatek sebedůvěry a sebevědomí, 
vzájemně se respektovaly, mohly se bez problémů uplatňovat v kolektivu, vnímaly potřebu vzájemné 
tolerance. Využíváme  každodenně komunitních kruhů k rannímu přivítání, k navození pocitu  bezpečí 
,řešení problémů, navození vzájemných vztahů ,  ke každodenní  vzájemné komunikaci. Ve všech 
třídách máme stanovena pravidla chování -viz Pravidla soužití a chování ve třídě, slouží k vytváření 
bezpečnosti a pohody dětí, odstraňování  agresivity a  počátků  šikany, nevhodného chování. 
Podporujeme zdravou soutěživost, potlačujeme autoritativní projevy chování. Respektujeme   osobní 
tempo, individuální potřeby, rozvíjíme talent, pracujeme ve všech oblastech s dětmi se spec. 
potřebami /děti nepřizpůsobivé, děti s OŠD /. Rodičům dětí, které se obtížně integrují do kolektivu, 
těžce snášejí odloučení od rodičů, nabízíme pozvolnou adaptaci na prostředí-viz Adaptační program. 
Snažíme se o to, aby poměr spontánních a řízených činností byl vyvážený, dítě mělo pocit bezpečí, 
klidu a prostoru, činnosti vycházely ze zájmu dětí,vytváříme prostor pro individuální i skupinovou 
hru,podněcujeme děti k vlastní aktivitě,aby denní program byl vyvážený. Od roku 2011 máme velmi 
dobrou spolupráci s PPP v Českém Krumlově, nabízí programy pro rodiče v oblasti přípravy na školu, 
,individuální konzultace v mateřské škole – vyšetření školní zralosti, laterality, rodiče se vyšetření 
účastní, děti jsou ve známém prostředí a vyšetření není pro ně stresující. Pravidelně se 
s psycholožkou scházíme během roku. 

Organizace provozu 



 Provoz mateřské školy je od 6,00 do 16,30 hod 

Ke spojování tříd dochází ráno od 6,00 do 7,30 hod a odpoledne od 14,15 do 16,30 hod 

 

Režim dne 

Režim dne je flexibilní, poskytuje nám přirozeně reagovat na různé varianty a možnosti, které 
vycházejí z přirozených a individuálních  zájmů všech věkových skupin dětí.  

6,00-9,30       příchod dětí do mateřské školy,předávání dětí učitelkám do třídy, volnočasové  

                         aktivity podněcující děti k vlastní aktivitě a experimentování , aktivity  vychá- 

                        zející z potřeb dítěte ,respektující jeho osobnost,  

                        osobní hygiena , dopolední svačina                         

                        řízené aktivity učitelkami ,práce s integrovanými dětmi a s dětmi s odkladem školní          

                        docházky                          

9,30-12,15     osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku, případně náhradní činnosti ,  

                        osobní hygiena , oběd 

12,15-13,45  osobní hygiena , příprava na spánek, spánek, starší děti spánek nebo odpočinek         

13,45-16,30  osobní hygiena, odpolední svačina, volnočasové aktivity, ,rozcházení dětí 

 Mateřská škola má kapacitu 112 míst , v provozu jsou 4  třídy, ve   třídě  Koťátka je zapsáno 21 dětí  
ve věku 2-4 roky, děti mladších tří let přijímáme vyjímečně ,ve třídě Motýlci je zapsáno 16 dětí ve 
věku 4-6 roky ve třídě Sluníčka je zapsáno 24 dětí ve věku 5-6 let, ve třídě Berušky je zapsáno 20 dětí 
ve věku 4-5 let.Celkem je k v září 2017  zapsáno k docházce 81 dětí. K září 2017 mají odklad  školní 
docházky 4 dětí. 

Přerušení provozu- v měsíci červenci a srpnu se mš pravidelně  v ročních intervalech v provozu střídá 
s jinou m.školou, v této době zajišťujeme provoz pro děti z celého Č.Krumlova,v době zimních 
prázdnin je mateřská škola uzavřena,uzavření mateřské školy je vždy projednáno a odsouhlaseno 
zřizovatelem. 

 

 

4. Nadstandardní aktivity 

-sledujeme,aby byly tyto aktivity přístupné všem dětem ,vycházíme ze zájmu dětí i rodičů,snažíme se 
o co největší  zapojování rodičů- společné akce na školní zahradě, karnevaly a besídky, hudební 
pořady v mš, spolupráce s hudebními skupinami ,výlety, besedy a setkání s odborníky,diskotéky, 



divadla,besedy s pracovníky ekolog. sdružení Šípek, besedy  s preventivou městské policie,spolupráce 
s knihovnou-viz programy a projekty 

 Výtvarný kroužek -vede  p.  učitelka Olga Tučková 

Kroužek pracovních dovedností – vede p. učitelka Petra Moučková 

Seznamování se s AJ – vede p. učitelka Nikola Mašková 

Zájmové kroužky jsou v době od 12,00 do 13,30 hodin, kdy není narušen vzdělávací proces ve třídách 

Nejstarší děti navštěvují plaveckou výuku v bazénu v Č.Krumlově – duben - červen 

Starší děti se účastní Školy bruslení  , pořádanou TJ Slavoj Č.Krumlov – říjen - prosinec 

Projekty a programy 

1.Ekologický program- spolupráce s ekologickým sdružením Šípek 

2.Spolupráce s Domovem seniorů v nemocnici v Č.Krumlově – mezigenerační vztahy 

3.Projekt spolupráce mateřské školy s městskou policií 

4.Adaptační program 

5.Program spolupráce s veřejností a školskými institucemi 

6.Program spolupráce školy s rodinou 

 

5.Řízení,právní forma 

Statutárním zástupcem školy je ředitelka Helena Adamová, jmenovaná do funkce zřizovatelem školy. 

 Mateřská škola je právním subjektem od 1.1.2002, je příspěvkovou organizací. 

 

6.Personální zajištění 

Ředitelka m.školy-        Helena Adamová 

Učitelky:                         Martina Mitrevská  

                                         Petra Moučková 

                                         Zdeňka Klímová 

                                          Olga Tučková 

                                         Nikola Mašková 

  Asistent pedagoga      Hana Vlachová                                        



Vedoucí ŠJ                      Barbora Kukačková 

Kuchařka                         Jiřina Turoniová 

Pom.kuchařka                Pavlína Juríková 

 

Školnice                           Zuzana Hnatová 

Uklízečka                        Dana  Šeichlová 

Účetní                              Hana Nográdyová 

 

Všechny pravomoci a povinnosti zaměstnanců jsou jasně vymezeny-náplň práce, pověření, schéma 
řízení, ředitelka vytváří ovzduší vzájemné důvěry, vhodně motivuje zaměstnance, podporuje  
vzájemnou spolupráci, respektuje jejich názory,spolupracuje  se zřizovatelem,s odborníky, s rodiči  a 
orgány správy a samosprávy , zajišťuje pomoc při řešení individuálních výchovných a vzdělávacích 
problémů dětí. 

Informační systém ve škole- každodenní styk  se zaměstnanci ,vyvěšování informací, požadavků, 
pokynů a úkolů na nástěnce, větší záležitosti se řeší na provozní  poradě a pedagogické radě.Drobné 
organizační záležitosti, podávání aktuálních informací , akce školy aj. řeší učitelky  na malé 
pedagogické radě. 

Všichni pedagogičtí pracovníci  splňují kvalifikační předpoklady, které jsou doloženy vysvědčením o 
maturitní zkoušce, diplomem a potvrzením o státní závěrečné zkoušce . 

Vedoucí stravovny , účetní, školnice, uklízečka, pracovník obchodního provozu , všichni splňují 
kvalifikační předpoklady, doloženy jsou vysvědčením o maturitní zkoušce , výučním listem 

7.Spoluúčast rodičů 

Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole ,mateřská škola podporuje rodinnou 
výchovu, pomáhá rodině v péči o dítě, nabízí poradenský servis, ve vzájemných vztazích panuje 
vzájemná důvěra, vstřícnost, otevřenost a ochota, vzájemná komunikace - viz Program spolupráce 
školy s rodinou  

Všechny informace o dětech ,o provozu školy, o akcích a aktivitách školy předáváme rodičům na 
třídních schůzkách, osobně v každodenním kontaktu   s rodiči, ředitelka školy začátkem školního roku 
organizuje informační schůzku pro rodiče nových dětí, všechny informace zveřejňujeme na našich 
webových stránkách. 

8.Spolupráce s veřejností , institucemi 

Mateřská škola spolupracuje se  

Zřizovatelem školy 



Městskou policií v Č.Krumlově 

 Pedagogicko  psychologickou poradnou v Č.Krumlově  

Ekologickým sdružením ,,Šípek 

Plaveckým bazénem v Č.Krumlově 

Domovem seniorů v Č.Krumlově 

ZŠ Plešivec 

ZUŠ  v Č.Krumlově 

DDM v Č.Krumlově 

Městskou knihovnou v Č.Krumlově 

TJ Slavoj Č.Krumlov 

9.Péče o děti s přiznaným podpůrným opatřením 

Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou pro všechny děti společné .Pro některé děti  je 
to obtížnější a složitější, proto pro ně vytváříme takové podmínky, aby pro ně vzdělávání bylo snazší  
a srozumitelnější. Zajišťujeme  optimální podmínky  s ohledem na individuální potřeby , vývojová a 
osobnostní specifika- základní hygienické a sebeobslužné návyky. .Podpůrná opatření 1.stupně 
stanovuje  m.škola, ta identifikuje speciální potřeby dítěte a navrhne 1.stupeň , učitelka zpracuje plán 
pedagogické podpory/PLPP/, který průběžně vyhodnocuje , pokud není do 6 měsíců vidět očekávané 
zlepšení , škola kontaktuje spec. poradenské zařízení /PPP, SPC/.  U  2.-5. stupně jsou  podpůrná 
opatření stanovena speciálním poradenským zařízením – PPP , SPC. Speciální poradenské zařízení 
identifikuje speciální potřeby dítěte , navrhne 2. – 5. stupeň podpůrných opatření , spolupracuje 
s m.školou , poskytuje metodické vedení , vyhodnocuje , m.škola dle doporučení zpracuje IVP a 
s dítětem metodicky pracuje 

10.Podmínky pro vzdělávání dětí nadaných 

Mateřská škola vytváří podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na 
individuální možnosti. To platí v plné míře i u dětí nadaných . Mateřská škola na to rodiče upozorňuje. 
Doporučujeme zapojení dětí do různých kroužků, návštěvu v LŠU. 

11.Podmínky pro vzdělávání dětí od 2 do 3 let 

Mateřská škola přijímá děti od 2 do 3 let věku. Zabezpečuje optimální podmínky pro jejich vzdělávání 
z hlediska hygieny , bezpečnosti , materiálního zajištění , prostorových podmínek .Děti jsou zařazeny 
do heterogenní třídy. 

Věcné podmínky –prostředí poskytuje prostor pro volný pohyb , hru ,bezpečí a klid, podmínky pro 
dostatečný odpočinek v průběhu dne ,prostornou třídu, bezpečný nábytek, hračky a pomůcky, 
prostor na školní zahradě, přiměřeně odpovídající zahradní vybavení.  



Hygienické podmínky – možnost používat nočník ,nízká umyvadla , toalety , vyhovující lůžka s pevnou 
oporou zad , pro lůžkoviny vyhrazen samost.prostor, vyhovující denní a umělé osvětlení, vhodná 
teplota ve třídě, při spánku, dodržování pitného režimu v průběhu dne. 

Životospráva – vhodně upravený režim dne ,ind.potřeba odpočinku, spánku 

Personální podmínky – využití optimálně možné výše úvazků učitelek , pomoc školnice – příprava na 
spánek , stolování, oblékání, hygiena 

Akce a aktivity školy – přizpůsobovat se potřebám a schopnostem dětí, pečlivý výběr akcí , které jsou 
věkově  a tematicky vhodné 

Adaptační podmínky – 2-3 leté děti se obtížně vyrovnávají se změnami , novou situací , jsou citově 
spjati s rodinou , jakékoli odloučení se může projevit na celkovém psychickém stavu i chování 
dítěte.Některé děti potřebují větší časový prostor , klidný přístup učitelky. Umožňujeme   rodičům 
nahlédnout s dětmi do všech prostor m.školy  , možnost kdykoli se zapojit do činností , her , zároveň 
však sledujeme , aby toto  bylo pro dítě přínosem a nenarušovalo vzdělávací činnost ve třídě. 

 

12.Vzdělávací obsah 

Vzdělávací  obsah školního vzdělávacího programu směřuje k získávání kompetencí dětí vzhledem 
k jejich individualitě , možnostem a schopnostem, přihlíží k etnickému složení dětí, sociálnímu zázemí 
dětí. Je realizován třídním vzdělávacím programem , který je rozdělen na měsíční integrované bloky, 
které jsou rozpracovány do vzdělávacích okruhů( většinou týdenních) . Časově vychází z ročních 
období, svátků, výročí a akcí školy, přihlíží ke způsobu života a podmínkám školy, zájmu dětí a jejich 
přání.Učitelky  jednotlivých tříd samy rozhodují a určují  jeho skladbu a úpravu. Vycházíme z pěti 
základních oblastí RVP: 

1.Dítě a jeho tělo 

2.Dítě a jeho psychika 

3.Dítě a ten druhý 

4.Dítě a společnost 

5.Dítě a svět 

 

 

13.Evaluační systém školy 

Evaluace je proces, který ocení kvalitu vzdělávacího procesu školy a napomáhá k jejímu zvyšování. 

 Vnitřní evaluace (působení školy k každodenním procesu) - provádí škola sama , slouží 
k vyhodnocování cílů , kvality výsledků a úrovně vzdělávání , zpracování a realizaci obsahu vzdělávání 
, zpracování a realizaci integrovaných bloků , hodnotí společenskou a komunikativní oblast – 



spolupráci s rodiči , s veřejnými , školskými a jinými subjekty , účast na mimoškolních akcích , projekty 
, personální, provozní a řídící oblast , klima školy a atmosféru školy , spolupráci se zřizovatelem , 
hodnotí vzdělávání pedagogů i provozních zaměstnanců , úroveň stravování , provozní a hygienické 
podmínky , vybavenost školy , postoj rodičů ke škole , prezentace školy. 

Fáze evaluace 

Na úrovni třídy 

Hodnocení TVP   - Integrovaný blok ( po ukončení každého integrovaného bloku), výsledky a 
hodnocení dětí (portfolia , záznamové listy) , pololetní hodnocení – evaluace vzhledem ke 
konkretizovaným výstupům v souladu s RVP ( 5 základních oblastí RVP) , celkové zhodnocení úrovně 
třídy , sebereflexe učitelek. 

Na úrovni školy 

Hodnocení ŠVP – naplňování cílů ŠVP , jeho soulad s RVP , s oblastmi RVP , hodnocení podmínek 
školy , výchovy a vzdělávání , hospitační činnost , kontrolní činnost , materiální , technické a 
hygienické podmínky školy , klima a atmosféra školy , práce pedagogického sboru , provozních 
zaměstnanců – vstřícnost , připravenost , promyšlené postupy práce, cíle , prostor pro tvůrčí práci , 
kreativita. Výsledky vzdělávání dětí – dosažení vzdělávacích pokroků u dětí , spokojenost rodičů 
s výsledky vzdělávání. 

Realizace evaluace 

Evaluace integrovanými bloky                                                                      po ukončení integr. bloků 

Evaluace učitelkou                                                                                           2x ročně 

Evaluace programů, projektů                                                                         2x ročně 

Záznamy o dětech                                                                                             průběžně 

Evaluace ŠVP                                                                                                      2x ročně 

Evaluace ředitelkou (hospit.a kontrol.činnost)                                            průběžně 

Vnější evaluace 

Vnější evaluaci provádí zřizovatel , Česká školní inspekce. Slouží jako zpětná vazba vnitřního a 
vnějšího hodnocení školy. 

 


