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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

Název: Základní škola a mateřská škola Drnholec 

Adresa: Svatoplukova 277/2, 691 83  Drnholec 

Telefon: 519 519 281, 727 941 717 

IČO: 70282790 

Zřizovatel: Městys Drnholec, Kostelní 368, 691 83 Drnholec 

Ředitelka: RNDr. Jana Kalandrová 

E-mailová adresa: jana.kalandrova@zsamsdrnholec.cz  

                                  sandra.bejdakova@zsamsdrnholec.cz 

web: http://zsamsdrnholec.cz 
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2. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ 

 Výchovně vzdělávací program přípravné třídy vychází z Rámcového vzdělávacího programu 

pro předškolní vzdělávání a Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem 

Nejsem tady na tom sám, se školkou svět poznávám. 

 Základní orientaci předškolního vzdělávání v přípravné třídě zajišťuje vhodně koncipovaný 

vzdělávací program tak, aby vzdělávání dětí v přípravné třídě bylo efektivní, aby každé dítě mohlo 

získat dovednosti, které mu umožní dále se vzdělávat v běžných třídách základní školy. Předpokladem 

je, aby děti byly na vstup do školy připraveny po stránce kognitivní i po stránce sociálně kulturní.  

Program zajišťuje, aby vzdělávací obsah odpovídal svým zaměřením i úrovní náročnosti potřebám, 

možnostem a zkušenostem dětí ve třídě, aby se odvíjel od nejbližšího a známého ke vzdálenějšímu a 

neznámému, aby již osvojené poznatky a dovednosti byly postupně prohlubovány a dále rozvíjeny.    

 Rámcové cíle, modifikované s ohledem na speciální vzdělávací potřeby dětí, vyjadřují 

základní orientaci předškolního vzdělávání a každodenní práce pedagoga 

 rozvoj dítěte, jeho učení a poznání 

 osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 

 získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost 

působící na své okolí 

 

 Při naplňování těchto cílů, které při vzdělávání zasahují do oblasti poznatků, hodnot a 

postojů, směřuje vzdělávání k utváření základů klíčových kompetencí, neboť dítě získává dovednosti 

mnohostrannější, dokonalejší a prakticky využitelnější.   

Záměrem výchovně vzdělávacího programu v přípravné třídě je  

 děti připravit tak, aby jejich nástup do 1. třídy byl bezproblémový a tím předejít neúspěšným 

začátkům ve vzdělávacím procesu 

 rozvíjet fyzické, psychické a sociální schopnosti a dovednosti dítěte cílevědomě a 

systematicky tak, aby na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně 

samostatnou osobností, která je schopna aktivně a spokojeně zvládat nároky života, které 

jsou na ně běžně kladeny především v prostředí rodiny a školy  

 ke každému dítěti přistupovat individuálně, metody a formy práce přizpůsobit k vyrovnání 

nedostatků v rozvoji učení, k uspokojování jejich specifických potřeb - výuku zaměřit na 

posilování těch nedostatků u konkrétních dětí, které byly příčinou jejich odkladu školní 

docházky 



 děti vést k samostatnosti a posilování sebevědomí, k sebeovládání a k prodlužování záměrné 

pozornosti 

 úzce spolupracovat s rodinou, do výchovně vzdělávacího procesu zapojit rodiče, navazovat na 

práci specialistů - klinických logopedů, psychologů, speciálních pedagogů, aj. 

 u dětí probouzet zájem o prostředí, které je obklopuje, vnímat působení člověka na přírodu a 

naopak (základy ekologického smýšlení) 

 vytvářet kladné sociální postoje (prosociální chování), snažit se o vytvoření příjemné 

atmosféry prostředí, ve kterém se dítě pohybuje - ve třídě, o vytvoření přátelských vztahů - 

kamarádství, ohleduplnost, spolupráce a sounáležitost s kolektivem 

 

  



3. VZDĚLÁVÁCÍ OBSAH V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ 

 Vzdělávací obsah je formulován tak, aby odpovídal specifice předškolního vzdělávání, její 

integrované podobě a činnostní povaze.   

 Výchovný a vzdělávací obsah přípravné třídy je rozpracován do následujících okruhů, 

rozdělené dle inteligencí: 

 Verbální inteligence 

 Matematicko-logická inteligence 

 Přírodní inteligence 

 Prostorová inteligence 

 Interpersonální inteligence 

 Tělesně-kinestetická inteligence 

 Hudební inteligence 

 Intrapersonální inteligence 

 Sled inteligencí ve výchovně vzdělávacím programu netvoří neměnný model, neopakuje se 

stereotypně po celý rok, ale respektuje komplexnost výchovného působení a vytváření prvotního 

systému v poznatcích, dovednostech i návycích. Kombinace činností podle typu inteligencí a jejich 

rozložení v týdnu je přizpůsobováno úrovni dětí, přitom je maximálně vycházeno z prožitku a zážitků 

dětí, které jsou přirozenou motivací aktivity dětí.  

  

VERBÁLNÍ INTELIGENCE 

Cíl: Systematické rozšiřování slovní zásoby a vytváření správné gramatické stavby jazyka. Rozvíjení 

komunikativních dovedností, které jsou jak základem dorozumění, tak předpokladem k získávání 

dalších vědomostí. Rozvoj plynulého vyjadřování, paměti a myšlení. Vzbuzení zájmu o knihu, o 

dětskou literaturu. Seznámení s básněmi, s říkadly. Dramatizace. 

Obsah učiva:  

 rozšiřování slovní zásoby, její aktivní používání 

 rozvíjení komunikativních dovedností pomocí promyšlených otázek a cílených didaktických 

her, pomocí obrázků, hraček apod. 

 tvoření jednoduchých odpovědí  

 vedení dětí k povědomí o gramatické správnosti prostřednictvím pohádek, povídek  

 vedení dětí ke správné výslovnosti, hlasitosti i správnému tempu řeči  



 mluvit zřetelně, srozumitelně, v jednoduchých větách 

 zvládání běžné dorozumívací situace - ptát se, odpovídat, vyřídit jednoduchý vzkaz  

 rozvíjení dialogu mezi dětmi a učitelem - jednoduché vyprávění, popis, vlastní prožitky a 

přání  

 soustředění pozornosti na poslech pohádky, pochopení textu, postupně reprodukovat 

jednoduše obsah, pochopit souvislosti  

 memorování pohádek, říkanek, recitace básniček - nejdříve společně s učitelem, postupně 

samostatně 

 příprava na analyticko-syntetické činnosti pomocí rytmizace říkadel, vytleskávání, sluchové 

rozlišování délky samohlásek 

 popis obrázků, řazení obrázků podle časové posloupnosti, vyprávění podle obrázků 

 dramatizace pohádky (vystihnout charakter postavy), využití maňásků, loutek, masek  

 seznámení s knihami, prohlížení obrázků, orientace v dětské obrázkové knize, v dětské 

obrázkové encyklopedii, pohádce, dětském časopise (pozitivní vztah ke knize – neničit) 

 tvoření vět k obrázkům, motivace ke čtení 

 poznávání některých písmen 

  

MATEMATICKO-LOGICKÁ INTELIGENCE 

Cíl: Rozvíjení logického myšlení, úsudku a přesného vyjadřování. Vytváření prvotních představ o čísle. 

Intuitivní seznámení se s některými matematickými pojmy. Osvojení si základních prvků numerace v 

oboru přirozených čísel do 10. Řešení logických úloh, skládaček, hlavolamů. Pokusy. 

Obsah učiva: 

 třídění předmětů (zvláště podle vlastností) 

 porovnávání souborů předmětů přiřazováním (stejně, více, méně) 

 přirozená čísla 1 až 10, číselná řada 

 počítání předmětů v daném souboru (po jedné) 

 vytváření různých konkrétních souborů s daným počtem prvků 

 používání čísla k vyjádření počtu a pořadí (první, poslední) 

 poznávání geometrických tvarů: čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník - na základě práce se 

stavebnicemi, vyhledávání v okolí žáka 

 poznávání geometrických těles - krychle, koule, válec 



 postupné vytváření časových představ (dnes, včera, zítra, ráno, večer, částečně dny v týdnu, 

roční období).   

 

PŘÍRODNÍ INTELIGENCE 

Cíl: Rozvoj poznání dítěte - seznamování se základními poznatky o živé a neživé přírodě v jeho 

nejbližším okolí. Přístup k životu a zdraví a osvojení si poznatků o těle a zdravém životním stylu. 

Obsah učiva: 

 orientace v okolí, chování na ulici, reagování na světelné signály semaforu, dopravní 

prostředky 

 město, ulice, dům, okolí, cesta do školy 

 pozdrav, osvojování základních společenských pravidel 

 péče o zdraví, pojmenování částí těla 

 příroda kolem nás v průběhu ročních období 

 stromy, květiny (ochrana přírody) 

 ovoce, zelenina 

 seznámení s domácími a některými volně žijícími zvířaty, užitečnost zvířat pro lidi - vztah ke 

zvířatům  

 pozorování práce dospělých v různých prostředích 

 

PROSTOROVÁ INTELIGENCE 

Cíl: Rozvíjení prostorové představivosti a orientace v prostoru. Vizuální znázorňování, ukládání do 

paměti a následné vybavení. 

Obsah učiva:  

 orientace v prostoru (před, za, nad, pod, vedle, blízko, daleko, nahoře, dole, vpravo, vlevo) 

 skládání obrázků, puzzle 

 hledání rozdílů 

 skládání obrazců z geometrických tvarů 

 stavění staveb ze stavebnice dle fantazie nebo předlohy 

 kreslení na čtverečkovaném papíru, kreslení v síti 

 



INTERPERSONÁLNÍ INTELIGENCE 

Cíl: Rozvíjení citů k ostatním. Seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhým, poznávání pravidel 

společenského soužití. Rozvíjet schopnosti spolupráce, spolupodílení se. Rozvíjení schopnosti 

projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat 

společenskému prostředí a zvládat jeho změny. 

Obsah učiva: 

 navazování kontaktů s dětmi i dospělými 

 spolupráce s druhými 

 vedení rozhovoru (naslouchat, počkat, až druhý dokončí myšlenku) 

 zorganizování hry 

 vyjednávání s dětmi i dospělými 

 domlouvání se na společném řešení 

 přizpůsobování se společnému programu 

 práce ve skupině 

 rozdělování a přijímání rolí 

 

TĚLESNĚ-KINESTETICKÁ INTELIGENCE 

Cíl: Rozvíjení hrubé motoriky - umožnit dětem radost z pohybu, rozvíjet jejich základní pohybové 

dovednosti, posilování pohybové výkonnosti a zvyšování tělesné zdatnosti. Rozvíjení jemné motoriky 

- získávání základů manuální zručnosti a pracovních návyků, seznamování s technikou práce s 

jednoduchými pracovními nástroji, s výtvarným materiálem, s tužkou, štětcem, papírem,… 

Obsah učiva:  

 nácvik správného držení těla 

 rozvíjení základních pohybových dovedností dětí  

 pohyb podle pokynů, napodobování pohybu zvířat 

 dechová a uvolňovací cvičení 

 chůze po schodech, po lavičce či jiném nářadí  

 běh, skoky, poskoky, přeskoky přes nízké překážky (kotoul), skoky z místa, seskoky na 

měkkou podložku 

 hry s míčem - házení, chytání, koulení, přehazování, házení na cíl 

 tanečky a písně (prostupují celým vzdělávacím procesem) 



 hry na sněhu, jízda na koloběžce, tříkolce 

 zdravotní cviky 

 vytváření hygienických návyků, sebeobsluha, stolování 

 skládání stavebnic (kostky, LEGO, PUZZLE) 

 hry s korálky (koordinace rukou a zraku) 

 tvoření z modelíny - zvládání základních dovedností, jako je mačkání, hnětení, válení, 

prostorová představivost 

 používání jednoduchých pracovních nástrojů 

 práce s papírem - stříhání, vystřihování, vytrhávání, nalepování, skládání 

 používání různých materiálů a technik 

 šetrné zacházení s předměty 

 využívání všech vhodných příležitostí k uplatnění takových činností, které zlepšují manuální 

zručnost a jemnou motoriku, která je základem pro výuku psaní.   

 

HUDEBNÍ INTELIGENCE 

Cíl: Povzbuzování muzikálnosti dětí a jejich pohybové kultury. Jednoduchá rytmizace. Nácvik 

jednoduchých písní a tanců. 

Obsah učiva:  

 dechová cvičení 

 rozlišování zvuků hudebních nástrojů 

 rytmizace říkadel 

 zpěv písniček s důrazem na správnou melodii a rytmus 

 zpěv společně s učitelem a později až k samostatnému projevu 

 vytleskávání rytmu, vyjadřování pohyby 

 zpěv tiše - nahlas, silný - slabý tón 

 seznamování s technikou hry na jednoduché hudební nástroje (napodobování, rozlišování, 

reprodukování) 

 vystižení rytmu - např. tleskáním, bubínek, triangl 

 vyjádření hudby přirozeným pohybem, reagovat na změnu rytmu 

 poslech hudby, písniček 

 poznávání známých písní podle úryvku melodie 

 nácvik tanečků.  



 

INTRAPERSONÁLNÍ INTELIGENCE 

Cíl: Rozvíjení adekvátního přistupovat ke svým vlastním emocím, porozumění sám sobě, 

poznání vlastního JÁ. Rozvoj usměrňovat své pocity a rozhodování.  

Obsah učiva: 

 rozvíjení vůle, cílevědomosti, soustředěnosti 

 radování z vykonané činnosti, z úspěchu 

 zkoumání a poznávání vlastního JÁ 

 činnosti povzbuzující snění, uvažování, meditace 

 aktivity na rozvoj vlastních pocitů 

 hry na tlumení vzteku, agresivity 

 umět hodnotit sám sebe (sebehodnocení) 

 

 Do třídních vzdělávacích plánů vycházíme ze ŠVP pro přípravnou třídu. Týdenní nabídka 

činností zahrnuje všechny typy inteligencí a je rozvržena tak, aby byla pro děti zajímavá a rozmanitá. 

 Formy a metody práce vycházejí ze specifických požadavků dětí, které jsou v přípravné třídě 

umístěny. Dětem je vše předkládáno konkrétně a srozumitelně, s náležitým slovním doprovodem. 

Děti jsou vhodně motivovány a vyzývány k aktivní účasti na všech činnostech hravou formou. 

 Vzdělávání je uskutečňováno vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit ve všech 

činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytují. Jsou uplatňovány metody prožitkového a 

kooperativního učení hrou. Jsou zařazovány činnosti dětí, které jsou založeny na přímých zážitcích 

dítěte. Činnosti jsou vybírány tak, aby podporovaly dětskou zvídavost.  

 Při vzdělávání je dle potřeby využíváno certifikovaných reedukačních programů: Maxík, Jak 

předcházet poruchám učení, Edukačně-stimulační program. 

  



4. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ 

Denní režim 

7.20 - 7.40 - příchod dětí 

7.20 - 8.00 - spontánní hra dětí, individuální činnosti s dětmi 

8.00 - 8.15 - ranní kruh - přivítání, seznámení s programem dne 

8.15 - 8.45 - skupinové či individuální činnosti (pracovní sešity1, pracovní listy, výtvarná práce,            
         pohybové hry,…), spontánní hra 

8.45 - 9.00 - svačinka 

9.00 - 9.30 - spontánní hra dětí, individuální činnosti s dětmi (logopedie, grafomotorika, portfolia,…) 

9.30 - 10.00 - skupinové či individuální činnosti (pracovní sešity, pracovní listy, výtvarná práce,                    
            pohybové hry,…), spontánní hra  

10.00 - 11.15 - pobyt venku 

11.15 - oběd, odchody domů nebo do družiny 

 

Režim dne a jednotlivé činnosti mohou být pozměněny vzhledem k pracovnímu tempu, uspokojení a 

zájmu dětí.

                                                           
1 Pracovní sešity -  Každý den děti vyplní jednu stranu z pracovních sešitů nebo jeden okopírovaný pracovní list. 

Sedí při tom v lavicích a používají trojhranné tužky nebo pastelky kvůli nácviku správného úchopu tužky. 

Pracovní sešity rozvíjí poznání, grafomotoriku, předmatematické představy, zrakové vnímání, orientaci v 

prostoru apod. Při vyplňování úkolů také děti rozvíjí svoji schopnost soustředit se na zadaný úkol, dokončit 

práci, opravit, co se nepovedlo, pracovat pečlivě, naslouchat pokynům a řídit se jimi, nevyrušovat ostatní, 

pracovat samostatně, pracovat v přiměřeném tempu,... Po splnění úkolu děti odevzdají svoji práci a slovně je s 

nimi probráno, co se povedlo. Pak mají čas na odpočinek a mohou si hrát. 

 



5. EVALUACE 

Evaluační činnost pedagoga: 

 provádí vstupní diagnostiku dítěte, s vytyčením pedagogických závěrů na další období; tyto 

závěry zpracuje do plánu pro každé dítě individuálně, ve kterém zohlední evaluaci 

prováděnou dítětem (sebehodnocení) 

 vede průběžné záznamy do třídní knihy 

 sleduje zpětnou vazbu vzdělávacího projektu  

 hodnotí rozvoj a učení dítěte 

 hodnotí rozvoj dovedností a způsobilostí dítěte v jednotlivých oblastech 

 eviduje názory, přání a potřeby partnerů (rodičů, spolupracovníků, základní školy, obce), na 

získané podněty reaguje 

 o úspěších a pokrocích dítěte jsou rodiče pravidelně informováni na individuálních schůzkách 

 v závěru školního roku učitelka vypracuje slovní hodnocení 

 

 

 


