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OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Mateřská škola Paleček o.p.s. vznikla na základě úzké spolupráce s Městskou částí Praha 3
z původní Palečkovy předškolky. Ta sídlila na Náměstí Jiřího z Poděbrad v budově základní
školy. Fungovala pouze v dopoledních hodinách. Poptávka po celodenním provozu ale rostla
a Palečkova předškolka na ni mohla díky spolupráci s Městskou částí Praha 3 reagovat
a přestěhovat se do nových prostor, které od 1. 9. 2012 využívá. Palečkova předškolka se tedy
rozrostla nejen prostorově, ale především počtem dětí a pedagogického personálu. Stala se
obecně prospěšnou společností s prvky zdravé mateřské školy pod názvem Mateřská škola
Paleček o.p.s. Díky podpoře ESF z Operačního programu Zaměstnanost otevřela v září roku
2016 Mateřská škola Paleček Dětskou skupinu při MŠ Paleček (registrační číslo projektu
CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_036/0000736).
Mateřská škola Paleček o.p.s. se nachází v klidné vilové části pražského Žižkova nedaleko
parku Parukářka. V srdci zelené zóny, s výbornou dopravní dostupností a v blízkosti centra.
Budova mateřské školy je nově zrekonstruovaná, bezbariérová. Disponuje prostornou zahradou
a zastřešenou terasou, která je využívaná k řízené činnosti venku. Na zahradě i terase jsou
umístěny certifikované herní prvky pro děti předškolního věku.
Přízemní budova školky je moderně zrekonstruovaná, prostorná a světlá a splňuje nejvyšší
bezpečností a hygienické podmínky. Umožňuje kapacitu jedné třídy MŠ o maximálním počtu
24 dětí ve věku od 2,5 do 7 let. Tvoří ji velká, světlá herna, prostor k odpočinku, tělocvična
a místnost určená pro výtvarnou či jinou řízenou činnost, popř. pro kroužky. K prosvětlení
a bezpečnému větrání místností slouží střešní okna. V budově se nachází šatna, koupelna, toalety
pro děti a moderní přípravna jídla. Zaměstnancům slouží prostorné zázemí. Samozřejmostí jsou
bezbariérové toalety pro doprovod dětí, prostor pro rodiče s mladšími sourozenci (krmení,
přebalování apod.), připojení k WIFI síti zdarma.
Mateřská škola Paleček o.p.s. se může pochlubit mladým a dynamickým pracovním týmem,
všichni pracovníci absolvovali kurz Respektovat a být respektován a vědomosti z něj pravidelně
uplatňují v praxi. Učí jít děti vlastní cestou, vedou je k samostatnosti a zodpovědnosti, pěstují
komunikační dovednosti, podporují zdravé sebevědomí dětí a připravují je ve spolupráci s rodiči
na pohodový a klidný vstup do základní školy.
Mateřská škola Paleček o.p.s. úzce spolupracuje s Rodinným a komunitním centrem Paleček
o.s., se kterým se děti zpravidla setkají ještě před nástupem do MŠ a které mj. poskytuje řadu
služeb rodině – např. sociálně právní poradnu, internetovou rodičovskou poradnu, Palečkovu
rodinnou linku, aj.
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PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ
Mateřská škola Paleček o.p.s. podporuje samostatnost dětí a učí je jít vlastní cestou.
Jejím posláním je vytvářet bezpečné a podnětné prostředí k rozvíjení schopností, talentu
a zdravého sebevědomí dětí.

Věcné vybavení
Interní i externí vybavení školky splňuje bezpečnostní a hygienické podmínky dle platných
předpisů, čerstvost a čistota vzduchu je zajišťována pravidelným větráním střešními okny
a zvlhčovačem vzduchu, kvalita vody je vylepšována filtračním zařízením. Děti mají k dispozici
prostornou světlou šatnu, dvoje toalety včetně koupelny, hernu, prostor pro odpočívání a dvě
místnosti pro řízenou činnost (jednu tělovýchovnou, druhou výtvarnou nebo volnočasovou).
Mateřská škola Paleček o.p.s. nedisponuje vlastní kuchyní, jídlo si nechává dovážet a servíruje ho
ve speciální, moderně zařízené přípravně jídla.
Věcné vybavení školky je situováno tak, aby umožňovalo realizaci skupinových i individuálních
činností. Hračky a pomůcky jsou umístěny přístupně, aby si je děti mohly samy vzít a později
je také samy uklidit. Celkové uspořádání (nábytku, pomůcek, hraček, metodického materiálu)
je praktické a situované s ohledem na bezpečnost. Díky prvkům zdravé mateřské školy je
podporována tělovýchova, proto je tělocvična vybavena velkým množstvím kvalitního nářadí
a náčiní pro předškolní děti. V herně jsou pro děti umístěny nádoby na tříděný odpad.
Díky zastřešené terase je možné realizovat řízené aktivity i volnočasové činnosti na čerstvém
vzduchu. Přilehlá zahrada slouží k odpočinku (spolu s terasou je vybavena certifikovanými
hracími prvky pro předškolní děti) i k práci – děti mají vlastní záhon, který společně s pedagogy
vybudovaly a o který se vytrvale starají, např. samy zalévají hadicí, sázejí květiny do truhlíků,
a samy si tak zkrášlují venkovní prostory, ve kterých se hojně pohybují.
Vybavení školky se snažíme rozšiřovat na základě potřeb a přání dětí, do budoucna bychom
zahradu rádi obohatili dalšími herními prvky a bazénem.
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Životospráva
Mateřská škola Paleček o.p.s. je zařízením s prvky zdravé mateřské školy. Celodenní strava je
dovážená firmou EKOLANDIA, která připravuje jídelníčky ve spolupráci s výzkumným
pracovníkem Praha IKEM se zaměřením na vliv výživy a pohybové aktivity na zdraví člověka tak,
aby jídlo bylo vyvážené a zastoupení jednotlivých skupin potravin bylo optimální. Jídelníčky
odpovídají normám Ministerstva školství pro složení pokrmů a zastoupení jednotlivých skupin
potravin daných spotřebními koš. Strava je kvalitní a pestrá, s dostatkem ovoce a zeleniny
od regionálních zemědělců a farmářů. Školka myslí také strávníky s individuálními potřebami
(alergici, vegetariáni) a je samozřejmostí, že jim zajistí vhodnou variantu všech pokrmů.
K problematice stravování přistupujeme individuálně a ve spolupráci s rodiči, dodržujeme
předepsané intervaly mezi jídly, děti do jídla nenutíme a dbáme na pravidelný pitný režim. Děti
mají pití neustále k dispozici a samy si volí mezi vodou či neslazeným čajem. Po obědě dochází
k pravidelnému čištění zubů.
V souladu s prvky zdravé mateřské školy podporujeme pravidelný a dlouhý pohyb dětí
na čerstvém vzduchu takřka za každého počasí (vyjma vysokého smogu a velkého mrazuv tomto případě se řídíme zprávami ČHMÚ), což umožňuje zmiňovaná zastřešená terasa.
Snažíme se o adekvátní výběr oblečení podle počasí a hodně větráme. Klademe důraz
na odpočinek, a i když nenutíme děti spát, respektujeme čas na zklidnění, neboť jej vnímáme jako
důležitý prvek pro zdravý vývoj dítěte. Dbáme na uvědomění dětí, aby pochopily přirozený
důsledek věcí (např. rozlije-li něco, je třeba to utřít), aby samy věděly, kdy je čas na mytí rukou,
apod. Všichni pedagogičtí pracovníci razí zdravý životní styl a jsou pro děti vzorem.

Psychosociální podmínky
Mateřská škola Paleček o.p.s. je vlídným a milým prostředím s příjemnou atmosférou. Snažíme
se, aby se zde děti cítily bezpečně a spokojeně, a proto klademe poměrně velký důraz na adaptaci
dětí na prostředí MŠ – děti se sem opakovaně vracejí ještě před samotným nástupem do MŠ.
První návštěvu absolvují s rodiči, kdy si prohlédnou prostory školy a seznámí se s místním
chodem. Pak následuje „den na zkoušku“, kdy je dítě na jeden den zapojeno do místních aktivit,
a pokud je spokojené, může přijít k zápisu. Sourozenci dětí, které již naši školku navštěvují, si zde
mohou hrát a později k nám případně i nastoupit, splňují-li kritéria zápisu.
Vzdělávací nabídka je přiměřeně náročná a odpovídá momentálním schopnostem dítěte. V rámci
možností MŠ využíváme respektující a komunikační dovednosti, respektujeme osobní svobodu
dítěte, ale současně dodržujeme společně vytvořená pravidla. Děti netrestáme ani nechválíme,
ale dbáme na to, aby pochopily přirozený důsledek věcí. Budujeme kvalitní vztahy, pěstujeme
zdvořilostní návyky (pozdravit, poprosit, poděkovat, nebát se požádat o pomoc) a snažíme se
uspokojovat dětské zájmy a potřeby podle možností MŠ.
Snažíme se o stabilní a neměnný kolektiv. Všichni pracovníci jsou mladí, plní energie a zájmu o
děti. Pedagogové ve vztahu k dětem (ale i mezi sebou) pěstují důvěru, toleranci, ohleduplnost
a zdvořilost. Děti mají svobodu volby, budou-li pedagogickým pracovníkům tykat nebo vykat.
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Snažíme se kompaktní tým nejen na úrovni personálu, ale především na úrovni dospělých a dětí –
tvoříme jeden soudržný tým.

Podmínky organizačního chodu
Denní řád školy je flexibilní, vychází z potřeb a zájmu dětí. Den ve školce začíná společným
setkáním na komunitním kroužku, na který se svoláváme písničkou, a kde se také společně
pozdravíme. Denně zařazujeme pohybové aktivity, které obměňujeme tak, abychom postupně
procvičili celé tělo. Cvičíme jógu pro děti, tai-chi, zařazujeme zdravotní cviky i venkovní
pohybové aktivity. Během dne střídáme řízené a spontánní činnosti. Pracujeme individuálně,
v menších skupinkách i všichni dohromady. Denně chodíme ven takřka za každého počasí
(výjimku tvoří silné mrazy, déšť, smog), zařazujeme jak procházky, tak pobyt na zahradě či terase.
Po obědě chodíme odpočívat. Děti si mohou vybrat, budou-li spát nebo odpočívat. Nenutíme je,
ale dbáme na to, aby se zklidnily. Po dohodě s rodiči odcházejí starší děti spolu s paní učitelkami
do volnočasové místnosti nebo na terasu (je-li vhodné počasí) a zapojují se do volnočasových
aktivit dle rozvrhu se zaměřením na danou oblast. Využíváme certifikovaný časopis Kuliferda a
Kuliferdík.
Odpoledne se snažíme využívat volnočasové aktivity (kroužky) a necháváme prostor
pro individuální činnosti i spontánní hry. Ději mají vždy možnost volby, jakou činnosti chtějí
vykonávat.

Řízení MŠ
Všechny povinnosti, pravomoci a úkoly zaměstnanců jsou jasně vymezeny. Jedním
z nejdůležitějších atributů školy je prostředí vzájemné důvěry a respektování jeden druhého.
Mateřská škola Paleček o.p.s. podporuje samostatnost dětí a učí je jít vlastní cestou.
Jejím posláním je vytvářet bezpečné a podnětné prostředí k rozvíjení schopností, talentu
a zdravého sebevědomí dětí.
Dobré vztahy na pracovišti a motivaci pedagogických pracovníků pozitivně podporuje ředitelka
školy. Plánování chodu MŠ a pedagogické práce je promyšlené s ohledem na názory a připomínky
pedagogického kolektivu. Školní vzdělávací program zpracovává ředitelka školy ve spolupráci
s pedagogickým týmem. Ředitelka školy také reaguje na potřebné změny a úpravy na podkladu
analýz a vnitřní evaluace školy. Mateřská škola Paleček o.p.s. spolupracuje se zřizovatelkou
školy Janou Liškovou, pedagogicko-psychologickou poradnou, logopedkou a v neposlední řadě je
také v úzkém kontaktu s rodiči.

Personální a pedagogické zajištění
Všichni pracovníci mají jasně stanovenou náplň práce a vykonávají ji v souladu s vytvořenými
vnitřními pravidly školy. Pedagogický tým Mateřské školy Paleček o.p.s. sestává ze tří
pedagogických pracovnic – ředitelky školy Moniky Slavíkové, která má odborné pedagogické
vzdělání, pedagožky Martiny Dvořáčkové a Petry Hnátové, které jsou taktéž plně kvalifikované
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pro předškolní pedagogiku V přímé práci s dětmi dále pracuje pečující osoba Vendula
Mlynáriková, která současně zastává pozici pracovnice výdejny jídla. Všechny pedagožky
absolvovaly akreditovaný kurz Respektovat a být respektován a vědomosti z něj denně aplikují.
V oblasti provozně-administrativní pracuje zřizovatelka MŠ Paleček a manažerka dětské skupiny
Jana Lišková a Monika Slavíková jako zástupce ředitelky mateřské školy. Služby pedagogů
i provozních pracovnic jsou organizovány tak, aby byla dětem zajištěna kvalitní a profesionální
péče a aby se cítily dobře.
Ředitelka školy podporuje vzdělávání a profesní růst pedagogů, kteří respektují metodická
a pedagogická pravidla při svém odborném působení. Profesionální jednání učitelů směrem
k dětem a jejich rodičům je samozřejmostí, v případě výchovně vzdělávacích potíží tento problém
taktně konzultují ve spolupráci s odborníky na dané téma a samozřejmě s rodiči.

Spoluúčast rodičů
Mateřská škola Paleček o.p.s. zajišťuje pravidelnou komunikaci s rodiči a snaží se o to, aby
byli dostatečně a včas informováni. Poskytuje pravidelné individuální konzultace ohledně
portfolia dětí a umožňuje individuální schůzky s pedagogem v oblasti jejich vzdělávání. Pětkrát
ročně pořádá společné akce školky, rodičů a dětí (společné bubnování, Svatomartinský průvod,
Vánoční besídka, jarní Jarmark, zahradní slavnost), dvakrát ročně hromadné rodičovské schůzky
a samozřejmě také individuální konzultace dle potřeb a zájmu rodičů. Spolupráce s rodiči je
založena na atmosféře vzájemné důvěry, porozumění a vstřícnosti. Pedagogové ctí soukromí
rodiny a jsou diskrétní. Rodiče často doprovázejí školní výlety (dobrovolně) nebo se aktivně
podílí na projektech školy (besedy pro děti o svém zaměstnání, seznámení s rodnou vlastí rodičů
a dětí).
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ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ
Mateřská škola Paleček o.p.s. je jednotřídní mateřskou školou a její struktura je tvořena
v souladu se zápisem dětí do MŠ. Ideální stav je vyvážený počet děvčat a chlapců a všech
věkových kategorií (chybějící věkové kategorie se snažíme doplňovat). Atmosféra ve třídě je
ovlivněna zaměřením a osobností pedagogů, kteří uplatňují komunikační techniky a respektující
přístup. V Palečkově školce podporujeme samostatnost dětí a učíme je jít vlastní cestou. Našim
posláním je vytvářet bezpečné a podnětné prostředí k rozvíjení dovedností, talentu a zdravého
sebevědomí dětí. Přesnější organizace dne v MŠ Paleček a jeho chodu je uvedena ve Školním
řádu MŠ Paleček nebo v Režimu dne.
V Mateřské škole Paleček o.p.s. organizujeme řadu výletů, exkurzí, divadel a mnoho jiných
zajímavých aktivit pro děti. Jde nám o to, aby se děti učily hlavně prožitkem, dle toho zařazujeme
nejrůznější programy. Mezi akce zařazujeme například:
Návštěva svatebního
obřadu
Návštěva hasičského sboru
Strašnice
Program Dental
Prevention

Hvězdárna Praha
Toulcův dvůr
Divadlo Ponec
Program Lesy hl.m. Prahy
Policie v MŠ
Dopravní hřiště

Karneval v MŠ
Hudební koncert v MŠ
Výlet Kolínská řepařská
drážka
Návštěva Prokopského
údolí

Navštěvujeme zajímavá místa v Praze i mimo ni a vždy takovou akci spojujeme s aktuálním
tematickým celkem (dle třídního vzdělávacího plánu – např. výlety, návštěvy muzeí, apod.).
Pravidelně za námi dojíždí divadla (viz akce na webu MŠ Paleček), pořádají se besedy na dané
téma a snažíme se využívat preventivních programů hasičů, policistů aj. Vedle toho realizujeme
různé projekty. Například projekt V LESE JAKO DOMA či environmentální projekt
spolufinancovaný městskou částí Praha 3.

Od listopadu 2017 ve školce realizujeme projekt s názvem SETKÁVÁNÍ KULTUR VE SVĚTĚ
DĚTÍ JAKO ŠANCE PRO SVĚT DOSPĚLÝCH. Specifickým cílem je zvýšení kvality
vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. Hlavním cílem je
zkvalitnění výchovných a vzdělávacích aktivit v oblasti inkluze, zaměřených na akceptování
multikulturality. Program je nastaven tak , aby předcházel problémům, které mohou při soužití
dětí z odlišných jazykových a sociokulturních okruhů vznikat. Mateřská škola je zpravidla první
institucí, kde je možnost formovat postoje dětí, které jej poté mohou doprovázet celý život. Díky
tomuto projektu je možné předcházet střetu kultur a posilovat multikulturní prostředí, které je
v dnešní
době
samozřejmostí.
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CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU
Filosofie vzdělávacího programu
Mateřská škola Paleček o.p.s. je soukromá mateřská škola s prvky zdravé mateřské školy.
Respektuje rytmický řád života a dne, razí tělesnou pohodu a dostatek volného pohybu, vede děti
ke zdravé výživě a zařazuje dostatek spontánních her. Klade důraz na podnětné a bezpečné
sociální prostředí (komunitní kruh a spoluvytváření pravidel).
V Palečkově školce razíme individuální přístup k dětem, podporujeme zdravý životní styl dětí,
jejich samostatnost, respektující i komunikační dovednosti a odpovědnost k sobě samému,
k druhým lidem i k okolnímu světu. Další podstatou naší školky je úzká spolupráce s rodiči.
Pracujeme na vytváření komunity rodin s dětmi a zaměstnanců školky. Chceme, abychom všichni
společně sdíleli zážitky, radosti a pravidelné akce spolu s dětmi. Palečkova školka je školka
otevřená všem, rodiče jsou vítáni.

Cíle vzdělávacího programu
Cílem vzdělávacího programu patří, vytvářet pro děti dostatek podnětů ke každodenním
činnostem tak, aby vycházely z prožitkového učení a harmonicky rozvíjely celou osobnost dítěte.
Vést děti k získání věku přiměřené fyzické, psychické i sociální samostatnosti a základů
kompetencí důležitých pro jejich další rozvoj a učení, pro život a vzdělávání. Rozvíjení dítěte
a jeho schopnosti učení se a osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost.
Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící
na své okolí.
Dalšími stanovenými cíli Palečkovy školky je úzká spolupráce s rodiči, jejich pravidelná
informovanost a účast na akcích školky. Dále také zajistit podmínky pro tělesnou, duševní
a společenskou pohodu dítěte a rozvíjet jeho všestrannou dětskou osobnost, nadání a talent.
Respektování individuálních potřeb dítěte je samozřejmostí.
Mateřská škola Paleček o.p.s. vede děti ke zdravému životnímu stylu (recyklace, zdravá strava,
pitný režim, vztah k přírodě), rozvíjí samostatnost v hygieně a sebeobsluze, klade důraz
na prevenci a nápravu negativních návyků, rozvoj sebedůvěry dítěte a jeho pozitivního myšlení.
Dbá na zdravou socializaci dětí, jejich fungování v kolektivu a uvědomování si svého „já“ a „my“.

VZDĚLÁVACÍ OBSAH
Vzdělávací nabídka
Vzdělávání probíhá formou řízené a spontánní hry, zábavy a zájmových činností pro děti.
Chceme, aby děti byly aktivní a chtěly se podílet na činnostech a poznávání, a to smyslovým
vnímáním, kooperací a prožitkem. Vzdělávání je založeno na přímých zážitcích dítěte. Pracujeme
skupinově i individuálně a všestranně (hudebně pohybová výchova, tělesná cvičení, dramatizace,
výtvarná, jazyková a rozumová výchova, grafomotorika).
Vycházející z cílů a pěti oblastí rámcového vzdělávacího programu.
•
•
•
•
•

Dítě a jeho tělo – oblast biologická: poznávání lidského těla, podpora tělesné
a pohybové zdatnosti, zdravý růst a výživa, sebeobsluha
Dítě a jeho psychika – oblast psychologická: podpora duševní pohody, rozvoj
poznávacích procesů, myšlení, řeči, intelektu
Dítě a ten druhý – oblast interpersonální: vztahy dítěte k jiným dětem a dospělým,
vzájemná komunikace, spolupráce
Dítě a společnost – oblast sociálně kulturní: svět kultury a umění, společenské,
morální a estetické hodnoty
Dítě a svět – oblast environmentální: poznatky o světě, o jeho dění, vývoji a změně, vliv
člověka na životní prostředí

Při sestavování témat jsme vycházeli z pěti základních oblastí, které děti seznamují s okolním
světem, aby jejich vzdělávání odpovídalo jejich věku a jejich schopnostem. Klademe důraz
na rozvoj sociálních a komunikačních schopností a samostatnosti. Rozvoj zdravého sebevědomí
dítěte považujeme za velmi důležité pro jejich další vzdělávání a další vstup do společnosti.
Chceme, aby si děti uměly poradit v kritických situacích a nebály se vyjádřit svůj názor. Snažíme
se dětem vštípit hodnoty, které jsou dle našeho společného názoru důležité nejen pro ně, ale pro
celou společnost. Největší důraz klademe na vzdělávání prožitkem. Vedeme děti ke zdravému
životnímu stylu, což je zdravá a pestrá strava, dostatek pohybu, každodenní pobyt na čerstvém
vzduchu, správné sociální prostředí a pohodové i zábavné klima.
Vzdělávací program jsme pojmenovali, BEZ STROMŮ TO NEPŮJDE, abychom dětem
přiblížili důležitost přírody a její ochranu. Každé téma provází jeden strom (strom radosti,
poznání, aj.), který je pak blíže specifikovaný. V každé oblasti se snažíme zařadit multikulturní
výchovu, která dětem přibližuje kultury ostatních dětí, ale zároveň je učí respektu a toleranci. Děti
si mohou prožitkem zažít tradice, jídlo, oděv či zvyklosti z jiných zemí. Rodiče dětí s odlišným
mateřským jazykem pravidelně navštěvují ranní komunitní kruh a blíže děti seznamují s jejich
kulturou. Jsou zde využíváni i tlumočníci, díky tomu děti mohou slyšet i jiný mateřský jazyk.
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BEZ STROMŮ TO NEPŮJDE

STROMY RADOSTI
Oblast, která se zaměřuje na domov jako celek a na vzájemné vztahy mezi lidmi. Děti se učí
komunikovat, naslouchat a jednat v různých životních situacích, se kterými se mohou setkat. Učí
se umět vyjádřit své emoce, jsou vedeny k empatickému chování a vzájemnému respektování a
k překonávání překážek. Seznamuje děti s tím, že nikdo na světě není stejný, ale každý má právo
se sám rozhodovat a říci svůj názor. Ať žije na jakékoli straně světa nebo mluví jazykem, kterému
nerozumí. Tato oblast také zahrnuje pravidla společenského chování a uvede děti do hudebního
světa a přiblíží jim krásu hudby.
Třešeň aneb myslím na tebe
Lípa jako národní strom aneb domov, místo kde se cítím nejlépe
Borovice hrdinka mezi stromy aneb učím se překonávat překážky
Smrk jako zdroj dřeva aneb hudba okouzluje mou duši
Vrba, která umí naslouchat, aneb učím se komunikovat a řešit problémy a také
naslouchat druhým
STROMY ZDRAVÍ
Oblast STROMY ZDRAVÍ vštěpuje dětem správné hygienické a zdravotní návyky, rozvíjí tělesné
schopnosti a dovednosti. Zaměřuje se také na duševní hygienu, správný denní rytmus, nutnost
lékařské prevence a lékařské péče. Seznamuje děti se zdravou a pestrou stravou, vede je
k otužování a k volbě vhodného výběru oděvů. I když naše bříška hladem netrpí, jinde tomu
může být opakem. Každý si nemůže dovolit mít denně jídlo doma nebo ve školce. Naštěstí
vznikly společnosti, které kamarádům z jiné země pomohou. Zkusme společně tolik neplýtvat
jídlem které dostaneme a vážit si toho, že jsme zdraví.
Zaměřujeme se také na posilování imunity a důležitost zdravého ovzduší. Poukazuje také, že
zdraví je potřeba chránit a pečovat a především vážit si jej.
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Citrovník aneb jak vyzrát nad nemocí
Jabloň aneb jak strava ovlivňuje naše zdraví
Topol aneb proč je pohyb důležitý a co naše tělo dokáže
Bříza, krásná, bíla aneb čistota půl zdraví

STROMY HOLÉ
Téma, které zahrnuje environmentální výchovu, rozvíjí u dětí vztah k přírodě a úctu k živým
bytostem kdekoliv na světě. Seznamuje s nástrahami přírody, objasňuje rozdíly živé a neživé
přírody u nás a v jiných zemích, vede je k ochraně životního prostředí, která zahrnuje např.
recyklaci. Poukazuje na nástrahy života a učí děti nástrahy rozpoznat a překonat. Zdůrazňuje,
proč se mají dodržovat pravidla bezpečnosti a pomocí nácviku, učí děti pravidla si osvojit. Děti se
také seznámí, jak předcházet úrazům a jak nezachovat v nebezpečných situacích.

Strom holý aneb nástrahy života jsou součástí světa
Strom holý aneb dodržuji pravidla
Strom holý aneb potřebujeme přírodu a chráníme životní prostředí
Strom holý, pád ze stromu aneb prevence úrazů
STROMY FANTAZIE
Děti se seznámí s pohádkou aneb jak to v ní chodí. Pomocí četby se děti naučí naslouchat.
Poukážeme na to, že kniha je dobrý sluha k odreagování/odpočinku a nabití informací či
k rozvoji fantazie. Každý z nás zná pohádku, jako je například Červená Karkulka, Perníková
chaloupka nebo třeba Zlatovláska, ale co když je někdo z našich kamarádů, kteří se zde nenarodili
a neznají je? Proto máme plno pohádek, které pocházejí z jiných zemí a seznamují děti
s obsahem. Dále nás téma uvede do kouzelného podzimu a tajemného lesa, kde popustíme uzdu
naší fantazii, které nemá konce. Zdůrazníme, že kamarádství a přátelský přístup je důležitý, že o
vztahy se musí pečovat a že každý máme své kladné a záporné stránky se kterými se musíme
naučit pracovat.
Frňákovník aneb jak to chodí v pohádkách
Líska aneb máme se rádi a všichni jsme kamarádi
Jírovec aneb kouzlo podzimu
Dub aneb tajemný les
STROMY TVOŘIVOSTI
Oblast, která u dětí rozvíjí zejména estetické cítění a jeho prožitek, umění se dívat. Učí děti
vnímat a prožívat krásu, která přispívá k uvolnění a obohacení jejich vnitřního života. Děti se
seznámí s činnostmi, které mohou rozvíjet jejich talent v této oblasti. Přiblížíme si různorodé
povolání a řekneme si, čím bychom chtěli být, až budeme dospělí. Vždy je začátek a konec, ať se
to týká stavby, kresby, ročního období – to nás v tomto tématu bude provázet taktéž. Domy se
můžou lišit vzhledem nebo velikostí. Zima na severu může být mrazivější a léto u moře teplejší,
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ale stále žijeme na jedné planetě. Téma poukazuje na různorodost světa, kterou vnímáme jako
pozitivní. Zároveň se zaměřuje také na stavbu, že vše jde postupně krok za krokem. Naučíme se
tedy časovou posloupnost.
Buk aneb od topení po stavbu, krása vesnických domů
Jasan, co dokáže truhlář aneb čím budu
Modřín aneb jaro, začátek nového

STROMY MOUDROSTI
Školka jednou skončí a děti půjdou do školy. Toto téma reaguje na vývoj, které čeká každé dítě.
Pozitivní motivací a vhodnou přípravou provedeme děti touto oblastí. Poukážeme na to, co nás
ve škole čeká, navštívíme spřátelenou školu a vyzkoušíme si den ve škole. Zdůrazníme hlavně
vhodnou přípravu. Rodiče a prarodiče mají různé zkušenosti, které nabili během svého života,
zkusíme je pozvat do školky, aby nám nějakou modrost předají.
Gingo aneb připravujeme se do školy
Sekvoj anebo moudrost našich rodičů a prarodičů

STROM VZPOMÍNEK
Obsahem této oblasti je zavzpomínat, co bylo dříve, než je teď. Pomocí fotografií, příběhů, knih
si ukážeme co je jiné než bylo a co zůstalo stejné a proč to tak je. A co se nám vlastně líbí více?
Jak to bylo nebo jak to je?
Túje, vzpomínky aneb jak to bylo dříve
STROMY TRADIC
Téma tradic má děti blíže seznámit s jejich vznikem a dodržováním a to u nás, v České republice i
na různých místech světa. Díky tomu, můžeme prohlubovat multikulturní prostředí a seznamovat
děti s odlišnými zvyky. Toto téma rozvíjí u dětí sounáležitost a pocit jednoty s ostatními.
Projdeme si jednotlivé svátky, přeci to, co nás spojuje po celém světě, jsou tradice. Každá země
má ty své, jsou různorodé a slaví se po celý rok.

Jedle anebo jednou v roce na Vánoce
Bez aneb moje maminka je nejlepší (Den matek)
Jíva aneb svátek jara - Velikonoce
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STROM POZNÁNÍ
Uvádí děti do multikulturního prostředí, kde seznamují s kulturou jiných etnik a různorodostí
světa a vede děti k jejich respektování. Utvoří si vědomí o tom, že svět je různorodý a že je vše
tak správně. Jednotlivě se seznámí s celým světem a to především formou prožitku.
Baobab aneb poznáváme Afriku
Blahovičník Eukalyptus aneb jaké je to v Austrálii
Javor, symbol Kanady aneb poznáváme Ameriku
Olivovník, návštěva evropských zemí
Cesmína aneb vydáme se na jižní a severní polokouli
STROM ŽIVOTA
Téma poukazuje na rozdílené životy ve městě a na vesnici. Děti si vytvoří představu o tom, proč
je to rozdílné a že vše má své výhody a nevýhody. Řekneme si o důležitosti stromů a o tom, co
nám vše dávají. Díky tomu si vysvětlíme, proč se k nim chovat s úctou.
Sakura, krása stromů v našich městech aneb stromy potřebujeme všude
Ořešák na vesnici aneb tam se nemusí na nákup, co vše nám stromy dávají

Kompetence si učitelky stanovují samy dle situace ve třídě a dle aktuálních potřeb skupiny.

Dílčí projekty a programy
Mateřská škola Paleček o.p.s. nabízí standardní i nadstandardní aktivity. Organizuje pravidelné
výlety na zajímavá místa v Praze i mimo ni, navštěvuje výstavy, zve divadla a zajišťuje preventivní
programy, spolupracuje s rodiči na projektu o jejich zaměstnání.
Pro školní rok 2017/2018 má třída mateřské školy vytvořený projekt V LESE JAKO DOMA
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PROJEKT V LESE JAKO DOMA

Jsme mateřská škola vybudovaná v hlavním městě. Naše děti vyrůstají ve velmi rušném,
přetechnizovaném a také znečištěném prostředí. Tímto projektem bychom je chtěly seznámit s
místy, kde se budou učit vnímat naprosto odlišné věci a ukázat jimi,že taková místa mohou najít i
ve městě nebo v jeho blízkosti. Myslíme si, že je velmi důležité vést děti k tomu, aby v životě
vyhledávaly harmonii, vážily si jiných forem života a věděly, jak důležitá je příroda pro život
člověka a jaký užitek má například jen jeden strom.
Pro městské děti je určitě velmi přínosný pobyt v přírodě nejen po zdravotní stránce, ale také pro
celkový rozvoj jejich osobnosti, jak v oblasti jemné i hrubé motoriky, tak fantazie i získání
poznatků přirozenou formou.
Cílem tohoto projektu je rozvinout u našich dětí cit, ohleduplnost, poznávání, radost a především
zodpovědnost k ochraně prostředí ve kterém žijí.

Navštívíme tato místa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prokopské údolí
Zemědělské muzeum- výstavy RECYKLES, VODA, LABORATOŘ TICHA
Ďáblický háj
Chodkovy sady- Arboretum
ZOO koutek Malá Chuchle- program Seznámení se zvířaty
Hostivařský les
návštěva truhlářské dílny
program Lesy ČR- Ptáci ve městě
Muzeum hudby
Galerie umění
Včelí dům
Vodní dům
Bubovické vodopády
Hrdlořezy- les
Stromovka
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EVALUAČNÍ SYSTÉM
Vnitřní evaluační systém mateřské školy
PŘEDMĚTY
EVALUACE
Co budeme hodnotit
Školní vzdělávací
program
Ø pojetí a zpracování
obsahu pro vlastní
praxi, otevřenost
Podmínky
ke vzdělávání
Průběh vzdělávání

PROSTŘEDKY
EVALUACE
Jak budeme hodnotit
Analýza dokumentu
Pedagogické rady

ČASOVÝ PLÁN
EVALUACE
Kdy budeme hodnotit
1x za 2 roky
Dle potřeby, minimálně
však 1x ročně

ODPOVĚDNOST
ZA EVALUACI
Kdo bude hodnotit
Ředitelka
Ředitelka a pedagog

SWOT analýza
Dotazník
Pozorování
Hospitace
Sebehodnocení
pedagogů
Rozhovory

1x ročně
2 x ročně
Průběžně
2 x ročně
2 x ročně

Ředitelka
Zřizovatelka
Pedagogové
Ředitelka
Pedagogové

Průběžně

Ředitelka, pedagogové

Záznamový list
(průběh dalšího
vzdělávání)
Pedagogické porady

Průběžně

Ředitelka

Průběžně

Ředitelka, zřizovatelka

Ø Každodenní
vzdělávací práce

Vyhodnocení práce
učitelkou
Rozhovory s kolegy
Pedagogické rady

Každodenně

Pedagogové

Každodenně
Dle potřeby

Pedagogové
Pedagogové

Ø Tematické celky

Zpětná vazba
Rozhovory s kolegy

Průběžně
Po ukončení tematické
části

Pedagogové
Pedagogové

Ø Dítě

Záznamy o dětech
Portfolio dítěte

Každodenně
Průběžně během
docházky

Pedagogové
Pedagogové

Rozhovory s rodiči
Individuální schůzka
s rodiči

Dle potřeby
Dle potřeby rodičů,
minimálně 2x ročně

Ředitelka, pedagogové
Pedagogové

Profesní růst
zaměstnanců
Výsledky vzdělávání

Vznik tohoto ŠVP umožnila podpora z OP Praha Pól růstu financovaného z ESF a rozpočtu hlavního města
Prahy a to v rámci projektu „Setkávání kultur ve světě dětí jako šance pro svět dospělých“,
Reg. Číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000335.
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