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PROSTŘEDÍ  PŘÍPRAVNÉHO  ROČNÍKU  
 

Mezi podmínky, které příznivě ovlivňují kvalitu poskytovaného vzdělání patří prostředí. 
 

 Samostatná třída a herna přípravného ročníku je v přilehlé budově školy na ulici 
Husovická. Učebna slouží ke klidnějším aktivitám, které jsou zaměřeny na činnosti v lavicích. 
K drobné relaxaci jednotlivých žáků je využíván hrací kout s kobercem. Herna je určena 
k pohybovým aktivitám, k individuálním a společným hrám a k výuce žáků. 

 Prostor herny je pokryt kobercem. Herna je rozdělena do několika center, které stimulují 
děti ke hře a k práci. Poličky jsou umístěny ve výšce žáků, aby si sami půjčovali a uklízeli 
jednotlivé hračky, stavebnice a drobné pomůcky. K posezení s knihou a k odpočinku slouží 
kout s válendou. 

Ke hře mohou děti využít kout s kuchyňkou a obchodem nebo pracovní část s ponkem. 
K tělovýchovným chvilkám je využívána lavička, žíněnky a drobné cvičební nářadí.              
V hudební části jsou elektronické varhany a přehrávací věž. K přehrávání oblíbených pohádek 
je určena televize s videopřehrávačem. K výuce grafomotoriky je využívána tabule. Snažíme 
se, aby prostředí děti motivovalo a podporovalo k tomu, aby si hrály a pracovaly dle vlastního 
výběru a vlastních představ. Hygienické zařízení je odděleno pro chlapce a pro děvčata. Je 
umístěno mezi hernou a třídou.  

Vlastní vchod do prostor přípravného ročníku je ze dvora školy. Ten je žákům k dispozici 
pro řadu činností. Šatnu mají žáci na chodbě v blízkosti třídy. Chodbu, třídu i hernu zdobí  
kolektivní i individuální výtvarné práce žáků. Na nástěnce na chodbě jsou fotografie všech 
dětí , získávaných při školních i mimoškolních aktivitách školy. 

 Žáci přípravného ročníku pravidelně využívají cvičební sál v hlavní budově školy. Zde je 
k dispozici i učebna PC (internet). Materiální vybavení třídy je dostatečné. Postupně je 
doplňováno a obměňováno. 

 Žáci dále využívají k odpolední činnosti prostor školní družiny. Mohou si zaplatit obědy 
ve školní jídelně s vlastní kuchyní. 

Pobyt a výuka žáka v přípravné třídě a ve školní družině je bezplatná. 
 
 

CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO VEDENÍ T ŘÍDY 
PŘÍPRAVNÉHO ROČNÍKU  

 
 
Ve třídě přípravného ročníku pracuje učitelka s aprobací „Speciální pedagog“ se vzděláním 

zaměřeným pro předškolní věk. 
Nezbytnou roli ve třídě přípravného ročníku plní asistent pedagoga. Je přítomna ve třídě po 

celou dobu výuky a společně s učitelkou plánuje činnost na každý den. Pomáhá dětem 
překonávat komunikační bariéry. Je spojovacím článkem mezi rodinou a školou. Společně 
s učitelkou se snaží vytvářet prostředí ve kterém se romské dítě cítí spokojeně a bezpečně. 
Učitelka i asistent pedagoga využívají možnost se dále vzdělávat. K lepšímu vzájemnému 
poznání prošli školením pro učitele a asistenta s názvem „TANDEM“. 
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CHARAKTERISTIKA ŽÁK Ů TŘÍDY PŘÍPRAVNÉHO ROČNÍKU  
 
Třídu navštěvuje v průměru 13 – 15 žáků. Jsou většinou romského etnika ve věku 5-7 let 

(odklad školní docházky). Většina žáků pochází ze sociálně znevýhodněného prostředí. Jedná 
se často o méně podnětné prostředí pro rozvoj kognitivního a morálního potenciálu dítěte. 
Rodina často nepodporuje (není schopna podporovat) přiměřený všestranný rozvoj dítěte. 
Snížená je kvalita verbální komunikace. Často je užíván jiný než vyučovací jazyk. 

 
 

CÍL PŘÍPRAVNÉHO ROČNÍKU  
 
 Cílem přípravného ročníku je připravit dítě jako všestranně rozvinutou soběstačnou 

osobnost na vstup do prvního ročníku ZŠ.Rozvíjíme dítě v souladu s jeho možnostmi, 
vytváříme dostatek podnětů k učení a radosti z poznání. Rozvíjíme sebevědomí dítěte a 
důvěru ve vlastní schopnosti. 

 
 

SPOLUPRÁCE S PRACOVNÍKY  SPC 
 
Pedagogové při výchově a výuce žáků přípravné třídy úzce spolupracují s pracovníky SPC. 

Jejich pracoviště je v budově školy na ulici Husovická. 
K dispozici je nám klinický psycholog, logoped, psychoped a sociální pracovník. 

Psycholog provádí u každého žáka na začátku školního roku odborné vyšetření (je nutný 
souhlas rodičů). Učitelka využívá jeho doporučení k individuální práci s každým žákem. Je 
respektována individualita a potřeba každého dítěte. 

V určené dny dle možností probíhá řízená a plánovaná spolupráce  s psychopedem a 
logopedem. Sociální pracovník pomáhá zákonným zástupcům žáků v oblasti sociálněprávní. 
Rodiče se mohou s odborníky poradit o výchovných a vzdělávacích problémech i dalších 
perspektivách svých dětí. 

Veškerá péče je pro rodiče bezplatná. 
 

 
 

SPOLUPRÁCE S RODIČI A JINÝMI SUBJEKTY  
 

  Rodičům je umožněn každodenní přístup do prostředí přípravného ročníku. Mají možnost 
po domluvě pozorovat své dítě při výuce. Každý den ráno i v poledne po výuce se mohou u 
paní učitelky informovat na práci svého dítěte. Pokud rodiče neprojevují delší dobu zájem o 
své dítě, nebo včas neomluví jeho nepřítomnost, navštíví učitelka s asistentem pedagoga 
rodinu tohoto dítěte. 
       S kladným ohlasem se u rodičů setkávají rozličné akce (vernisáže, besídky, den 
otevřených dveří  apod.). 

       Spolupracujeme s Muzeem romské kultury, které nám poskytuje prostory pro 
práce našich žáků. Dále se střediskem DROM, které umožňuje např. jízdy žáků naší třídy na 
koních v oblasti Panské Líchy a v neposlední řadě  s pedagogickou fakultou Masarykovy 
univerzity v Brně. 

Zúčastňujeme se svým programem na Hudebním setkání škol. Tyto a další aktivity 
jsou plánovány i na následující výchovná období. Slouží k všestrannému rozvoji dětí a 
podpoří soužití s ostatními občany města a začlenění do společnosti. 
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FORMY VZD ĚLÁVÁNÍ  
 

Vzdělávání se uskutečňuje během celého dne ve všech činnostech a situacích, které se 
naskytnou. Jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, na vyváženosti spontánních aktivit a 
řízených činností v menších, či větších skupinách nebo individuálně. Vycházející z dětské 
volby, z dětské zvídavosti a potřeby objevovat. 
 
Mají charakter hry, zábavy a zajímavých činností pro děti. Probouzejí aktivní zájem 
v dítěti a chuť dívat  se kolem sebe, naslouchat a objevovat. 
 

Cílem tohoto programu je umožnit žákům hledání samostatné cesty tvořivým 
myšlením a vlastními nápady. Probouzí v dítěti aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, 
naslouchat, objevovat, ale i odvahu ukázat, co všechno už samo umí, zvládne a dovede. 
 
Cíl vzdělávacího úsilí je zaměřen na oblast - biologickou  
                                                                            psychologickou 
                                                                            interpersonální  
                                                                            sociálně- kulturní  
                                                                            environmentální 
 
Oblast : BIOLOGICKÁ - DÍTĚ A JEHO TĚLO 
 
Cíl: 

Stimulovat a podporovat růst a vývoj dítěte. Podporovat fyzickou  pohodu, zlepšovat 
tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu, rozvíjet pohybové i manipulační 
dovednosti dětí, učit je sebeobslužným dovednostem a vést je ke zdravým životním postojům. 
 
Oblast : PSYCHLOGICKÁ – DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA 
 
Cíl: 
           Rozvíjet duševní pohodu dítěte, psychickou zdatnost, jeho intelekt, řeč, poznávací 
procesy a funkce, jeho city i vůli, stejně tak i jeho sebepojetí a sebenahlížení, jeho kreativitu a 
sebevyjádření. 
 
Oblast : INTERPERSONÁLNÍ – DÍTĚ A TEN DRUHÝ 
 
Cíl: 
 
           Utvářet vztahy žáka k vrstevníkům či dospělým, posilovat, kultivovat a obohacovat            
jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů. 
 
 
 
Oblast : SOCIÁLNĚ KULTURNÍ  – DÍTĚ A SPOLEČNOST             
 
Cíl: 
           Uvést dítě do společenství ostatních lidí, do života v lidské společnosti i do světa          
kultury a umění, pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje. Přijmout 
základní, všeobecně uznávané společenské morální a estetické hodnoty, podílet se na utváření 
společenské pohody. 
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Oblast : ENVIROMENTÁLNÍ – DÍTĚ A SVĚT 
 
Cíl: 
           Založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění. O vlivu člověka na           
životní prostředí od nejbližšího okolí po globální problémy celosvětového dosahu. Vytvořit 
základ  pro otevřený a odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí. 
 

VZDĚLÁVACÍ OBSAH  
  

1. období: „Když padá listí“ - září  
                                                - říjen 
                                                - listopad   
 
2. období: „Paní zima jede“ - prosinec 
                                               - leden   
                                               - únor  
                                                     
3. období: „Když všechno kvete“ - březen 
                                                       - duben 
                                                       - květen 
                                                       - červen  

  
CÍLE PŘEDŠKOLNÍHO VZD ĚLÁVÁNÍ  

 
- rozvíjení žáka a jeho schopnosti učení  
- osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost  
- získání osobní samostatnosti, schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na  
  své okolí    
 
Samostatné vzdělávání probíhá v osmi vzdělávacích oblastech: 
 

• matematické představy, rozumová výchova, řečová a jazyková výchova, výtvarná 
výchova, pracovní výchova, hudební výchova, tělesná výchova, příprava na psaní 

 
Časová dotace na tyto oblasti, které probíhají ve výukových blocích je přibližně rozdělena 
procenty:  

� matematické představy – 15% 
� rozumová výchova – 15% 
� řečová a jazyková výchova – 20% 
� výtvarná výchova – 10%  
� pracovní výchova – 10%  
� tělesná výchova – 10%  
� hudební výchova - 10%  
� příprava na psaní – 10%  

 
    Všechny tyto výchovy se navzájem prolínají a  respektují zralost žáka.  
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VZDĚLÁVACÍ OBLASTI  
 
Oblast : MATEMATICKÉ  P ŘEDSTAVY 
 
Cíl: 
            Rozvoj logického myšlení, vytváření početních a prostorových představ, seznámení            
se základními matematickými pojmy – méně, více, stejně, protiklady, tvary a barvy, sčítání a 
odčítání do tří. Číselná osa do pěti až deseti. Časové vztahy, kvantitativní aspekty, prostorové            
vztahy. 
 
Oblast : ČLOVĚK  A  JEHO  SVĚT 
 
Cíl: 
           Rozvoj poznání dítěte – seznamování se základními poznatky o životě ve společnosti a    
o přírodě v jeho nejbližším okolí. Rodina. Hygienické návyky. Zdraví. 
 
Oblast : ŘEČOVÁ  A  JAZYKOVÁ  VÝCHOVA  
 
Cíl: 
           Systematické rozšiřování slovní zásoby a vytváření správné gramatické stavby jazyka.           
Rozvíjení komunikativních dovedností, které dětem umožní dorozumívání a získávání dalších 
vědomostí. Rozvoj plynulého vyjadřování, paměti a myšlení. 
 
Oblast : VÝTVARNÁ VÝCHOVA    
 
Cíl: 
           Vytváření vztahu k prostředí a kultivování estetického vkusu dětí. Rozvíjení schopnosti 
vnímat prostředí a tím vytváření vlastní tvořivosti. Rozvoj smyslového vnímání, pozornosti, 
představivosti a vytváření výtvarné dovednosti. Rozeznávání základních barev. 
 
Oblast : PRACOVNÍ VÝCHOVA   
 
Cíl: 

Seznamování s technikou práce s jednoduchými pracovními nástroji, získávání   
základů manuální zručnosti, pracovních a hygienických návyků. 
 
Oblast: TĚLESNÁ VÝCHOVA  
 
Cíl: 
             Rozvoj základních pohybových dovedností žáků a zdravého životního stylu. 
  
Oblast: HUDEBNÍ VÝCHOVA   
 
Cíl: 
             Rozvoj sluchového vnímání, hudebního cítění a hrubé motoriky. Jednoduchá 
rytmizace a tanec.   
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Oblast: PŘÍPRAVA NA PSANÍ   
   
Cíl: 

Rozvoj zrakového vnímání, jemné motoriky a grafomotoriky. 
              
Osobnostní a sociální výchova je průřezovým tématem, které  prolíná všechny oblasti. 
Během celého dne jsou průběžně plněny všechny vzdělávací cíle. Jejich naplňování se prolíná 
do všech každodenních činností. Vzdělávací cíle se týkají oblasti práv dětí, sebeobsluhy, 
hygieny, socializace, sebepojetí, citů, vůle, chování, pěstování morálních a společenských 
hodnot. Tyto cíle není nutné specificky plánovat protože k nim směřujeme denně.     
 
Ve všech vzdělávacích oblastech je kladen důraz na: 
  
a) Rozvoj osobnosti dítěte  

� rozvíjení dítěte v souladu s jeho schopnostmi a možnostmi 
� vytváření dostatku podnětů k učení a radosti z něho 
� posilování sebevědomí dítěte a jeho důvěru ve vlastní  schopnosti 
� vytváření prostředí pro vzájemné vztahy mezi dětmi 
� stimulování rozvoje řeči 
� seznamování dětí se vším, co je důležité pro život 
� zdůrazňování významů vlastních aktivit  
� vytváření prostředí pohody a radosti z prožitého dne 

 
b) Uplatňování podílu rodičů na vzdělávání 

� partnerský vztah s rodiči  
� umožňovat rodičům přístup ke svým dětem ve třídě a podílet se na činnostech 

společně s dětmi  
� vést s rodiči průběžný dialog o jejich dětech 

 
c) Provádění hodnocení a využívání zjištěných informacích pro další pedagogickou 
činnost 

� jak se děti cítily  
� co se naučily 
� co se povedlo, co ne a proč 
� vést individuální záznamy o dítěti  
� na konci školního roku podat rodičům písemnou zprávu týkající se hodnocení                 

žáka v průběhu celého věku 
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NAŠE ŠKOLA 
 

(Amari škola) 
 
 

Kdo všechno přišel do školy 
 
Škola si klade za cíl - vhodnou organizací a laskavým přijetím usnadnit novým dětem 

vstup do školy. Přivítat všechny děti a připravit jim radostný vstup do školního prostředí. 
Pomoci rodičům a dětem orientovat se v novém prostředí. Vést děti k navazování vzájemných 
kontaktů mezi sebou. 

Ahoj kamarádi  
 
Posilovat pro-sociální chování ve vztahu k druhému v dětské herní skupině, v rodině i 

ve škole. Rozvíjet komunikativní dovednosti a kultivovaný mluvní projev. Osvojovat si 
dovednosti k vytváření osobní pohody a příjemného prostředí. Zacházet šetrně s vlastními i 
cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby. 

Máme se rádi 
 
Chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný, že respektování 

osobnostní odlišnosti je přirozené. Uplatňovat návyky společenského chování ve styku 
s dospělými i s vrstevníky.  

 
 

Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované v osobnostní a sociální výchově 
 
 

Kompetence - sociální a personální  
 

� žák napodobuje modely chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí       
� učitel nabízí hry a praktické činnosti uvádějící děti do světa lidí , jejich občanského života a 

práce 
   

� žák je schopen chápat rozdíly mezi lidmi 
� učitel nabízí poznávání různých kultur v obrazovém zobrazení, vyprávěním a dle možnosti 

návštěvou kulturních zařízení 
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Kompetence k řešení problémů 
 

� žák si všímá dění a problémů ve svém bezprostředním okolí 
� učitel nabízí možnost vzájemné pomoci mezi žáky    

        
 

Kompetence k učení     
        

� žák se učí nejen spontánně, ale i vědomě  
� učitel dává žákům dostatek prostoru na uvědomění si svých projevů  
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MATEMATICKÉ P ŘEDSTAVY  
 

Očekávané výstupy  
 

Žák by měl: 
• poznávat základní barvy (Vv) 
• ukázat co je nahoře (Tv), uprostřed, dole, co je malé, velké, 
• vědět co dělám v noci,  ve dne (Jv, Řv) 
• ukázat kde je začátek, konec (Tv) 
• vědět co jsem dělal před, nyní, potom…                                                          
• ukázat co je tady , tam (Tv) 
• chápat číselnou řadu v rozsahu 1 – 5 (Tv, Hv, Rv) 
• poznávat geometrické tvary – kruh, čtverec (Pv, Vv)                              
• ukázat co je první, poslední (Tv) 
• určit co je stejné, jiné 
• poznat co je blízko, daleko 
• ukázat co je  krátké, dlouhé (Vv, Pv 
• určit  kdo (co) je uprostřed (Tv)  
• seznámit se s pojmy  rychle, pomalu (Tv, Hv)                                            
• seznámit se s pojmy patří, nepatří (Rv) 
• seznámit se s pojmy  nad, na, pod (Tv, Rv), 
• poznat co je     plné, prázdné, uvnitř , venku 
• třídit předměty do skupin podle společných znaků (Rv) 
• poznávat a ukazovat geometrické tvary obdélník, trojúhelník (Vv, Pv)      
• určovat pořadí ve trojici  první, prostřední, poslední (Tv) 
• postupně vyjmenovávat číselnou řadu 1 – 10 
• určovat čeho je více, méně 
• poznávat co k sobě funkčně patří (Pv, Rv) 
• rozlišovat  rozdíly (Rv) 
• rozumět a reagovat na pokyny - spolu, sám (Tv, Hv) 
• postupně ukázat pravou, levou ruku, stranu 
• seznámit se s grafickým zápisem čísel 1 –3 
• postupně k číslicím 1 – 3 řadit počet věcí 
• ukazovat co je větší, menší, rovná se 
• skládat celek z několika částí (Pv, Tv) 
• postupně rozlišovat časové vztahy - včera, dnes, zítra                                                                     

 
 
Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované v matematických představách 

 

 Kompetence k řešení problémů  
 

�  žák samostatně řeší problémy 
�  učitel nabízí hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost, fantazii a 

smyslové vnímání  
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�  žák si zpřesňuje početní představy, užívá základních matematických pojmů 
�  učitel nabízí činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových  systémů 

(písmena, číslice, piktogramy, značky symboly , obrazce) 
 
 

Činnostní a občanské kompetence  
 

�  žák se učí vyhodnocovat výsledky své práce 
�  učitel nabízí dostatek prostoru pro ukončení činnosti, dává možnost  k zamyšlení žáků nad 

vlastní činností a vyjádření se k ní 
 
Kompetence k učení  

          
�  žák uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení 
�  učitel nabízí hry a činnosti k rozvoji  celkového 
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ROZUMOVÁ VÝCHOVA  
                                    

Očekávané výstupy 
 

Žák by měl:            

• pojmenovat vybavení třídy a základní školní pomůcky (Jv, Řv) 
• vědět co do školy patří - nepatří  
• rozlišovat co se dělá v tělocvičně, v jídelně 
• vědět jak se slušně chovat - k dospělým osobám, ke spolužákům 
• znát hlavní znaky podzimu- příroda, zvířata, ptáci, hravé aktivity (Vv, Jv, 
Řv) 

• jmenovat dny v týdnu 
• seznámit se s povoláním učitel, prodavač, kuchař 
• vědět kdo se mnou bydlí (Vv) 
• znát svoji adresu  
• poznávat ovoce a zeleninu (Vv, Pv) 
• pojmenovávat a rozdělovat jednotlivé místnosti v bytě (Řv, Jv) 
• znát náplň jednotlivých svátků – křtiny, jmeniny, narozeniny 
• seznámit s s průběhem svátků vánoce – zvyky , příprava, výzdoba, koledy 

(Vv, Pv) 
• znát hlavní znaky zimy  -  příroda, ptáci, zvířata  
• jmenovat zimní oblečení (Mp) 
• seznamovat se s různými typy budov -  město, venkov ( Jv, Řv, Vv) 
• poznávat zimní sporty 
• rozlišovat pojem den, světlo, ráno, noc, tma, večer 
• seznámit se s povoláním  - zdravotní sestra, lékař, policista                                   
• vědět co kdo doma dělá – kdo komu pomáhá 
• poznat co se změnilo 
• poznávat domácí zvířata(mláďata)pes, kočka,kráva, slepice, prase, koza 

(Vv) 
• vědět jak se přechází silnice, co mi říká semafor (Tv) 
• znát hlavní znaky jara – příroda, ptáci, zvířata (Vv)                                     
• jmenovat jarní oblečení (Pv) 
• poznávat jarní sporty (Tv) 
• seznámit se s průběhem svátku Velikonoce (Vv, Pv, Jv, Řv) 
• ukazovat a jmenovat části lidského těla, popis lidského obličeje ( Vv, Jv, 
Řv) 

• postupně pojmenovávat prsty na ruce (Vv, Pv, Mp) 
• vědět jak se pečuje o čistotu těla (Pv) 
• vědět co se dělá ráno, v poledne, večer ( Řv, Jv) 
• poznávat co je vyrobené ze dřeva, skla, papíru, gumy, železa (Pv, Řv, Jv)                                                                                                  
• postupně si uvědomovat rozdíly jaro x  léto 
• jmenovat různé dopravní prostředky a místa kde se pohybují  
• seznámit se s povoláním -  pekař, hasič ( Řv, Jv) 
• poznávat zvířata žijící volně v přírodě 
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Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované v rozumové výchově. 
 
Kompetence k učení   

 
�  žák má základní poznatky o světě lidí a o světě přírody. 
�  učitel nabízí hry a činnosti k rozvoji mravního a estetického vnímaní, cítění a   prožívaní 
 
Činnostní a občanské kompetence  

 
�  žák si váží práce druhých. 
�  učitel nabízí námětové hry a činnosti uvádějící dítě do světa lidí, jejich občanského života   

a práce. 
 
 Komunikativní  kompetence     
 
�  žák průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci. 

�  učitel dopomáhá k rozšiřování slovní zásoby  formou přirozeného i  zprostředkovaného 
poznávání  
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ROZVÍJENÍ SLOVNÍ ZÁSOBY- ŘEČOVÁ A JAZYKOVÁ 
VÝCHOVA  

                         
 

Očekávané výstupy 
 

Žák by měl:  

• pojmenovávat většinu toho čím je obklopen (Rv) 
• znát jména svých spolužáků, učitele a asistenta  
• učit se nová slova a aktivně je používat 
• sledovat vyprávění krátké pohádky 
• domluvit se slovy, gesty, improvizovat 
• naučit se z paměti krátké texty (reprodukovat říkanky, zvládnout 

jednoduchou dramatickou úlohu). 
• ovládat správné dýchaní, tempo a intonaci řeči (Hv) 
• zvládnout rytmizaci slov (vytleskávání) (Hv) 
• procvičovat souhlásky obouretné p, b, m 

                                                             retozubné f, v 
                                                             dásňové t, d, n  

• aktivně se zapojit do dramatizace pohádky 
• vědět k čemu slouží kniha a umět s ní správně zacházet 
• naslouchat básničky o zimě (recitovat je) 
• začít sledovat očima zleva doprava 
• pojmenovávat obrázky a vytleskávat slabiky 
• poznat známé říkanky, pohádky podle obrázků 
• doprovázet recitaci říkánek hrou na tělo 
• povídat o svém zážitku 
• správně formulovat otázky, slovně reagovat 
• samostatně odpovídat na dané otázky (jednoduchá             

       odpověď i s pomocí učitele) 
• provádět cviky správného dýchání (Hv, Tv) 
•  opakovat po učiteli jednotlivá slova 
•  samostatně rytmizovat jednoduché říkanky 
•   procvičovat souhlásky tvrdopatrové ť, ď, ň 

                                  dásňové  l 
                                  měkopatrové k , g , ch 

                           hrtanové  h 
• pokoušet se o složitější dramatizaci 
• recitovat básničku o velikonocích, jaru (Rv) 
• pracovat s knihou (listovat, vyhledávat….) (Rv) 
• pomocí obrázků hledat rýmy 
• říkat podle obrázků co kdo dělá (Rv) 
• vyprávět známou pohádku 
• naslouchat vyprávění spolužáků, dospělých 
• zapojovat se do diskuse 
• vyhledat slova na určenou začínající slabiku, hlásku 
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• určit hlásku na počátku slova 
• skládat obrázky podle posloupnosti – zdůvodnit 
• povídat si o charakteristice jednotlivých postav 
• vnímat dobro a zlo 
• používat jednoduché rozpočítadla 
• reagovat na jednoduché hádanky 
• pokoušet se o jednoduché hádanky 
• pokoušet se o jednoduché jazykolamy 
• poznávat první slabiku  (hlásku)ve slově 
• postupně poznat své napsané (tiskací písmo) jméno 
• vyhledat první  písmeno(tiskací) , svého jména 
• procvičovat souhlásky dásňové  - c, s, z 

                          souhlásky měkkopatrové  -  k, g, ch 
                          souhlásky dásňové  -  č, š, ž 
                          souhláska dásňová -  r 
                          souhláska dásňová –  ř   
 
 

Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované v řečové a jazykové výchově. 
 
Sociální a personální kompetence  
 
� žák umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej 
�  učitel nabízí záměrné pozorování běžných objektů a předmětů, určování a pojmenování 

jejich vlastností  
 
Komunikativní kompetence  
 
� žák rozumí slyšenému a adekvátně reaguje. 
�  učitel nabízí dramatické činnosti, četbu, poslech pohádek, prohlížení knih. Zprostředkovává 

běžné verbální i neverbální komunikační aktivity mezi žáky a s dospělými lidmi. 
 
  
�  žák samostatně vyjadřuje své myšlenky 
�  učitel nabízí společenské hry, společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání    

druhému. 
 
Kompetence k učení   
 
�  žák si záměrně pamatuje 

�  učitel nabízí aktivity zaměřené na prohlížení a „čtení“ knížek, činnosti a příležitosti 
seznamující žáky s různými sdělovacími prostředky  
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VÝTVARNÁ VÝCHOVA  
 

Očekávané výstupy 

Žák by měl:            

• postupně pracovat s tužkou (správné držení těla a tužky) 
• postupně pracovat s štětcem a barvami (správný postup) 
• pracovat s omalovánkami (větší tvary) 
• kreslit křídou na tabuli  
• obtisknout na výkres (prst, dlaň, list… ) 
• hrát si s temperovými barvami (foukání, tahy štětce) 
• postupně vytvářet výtvarné kolektivní práce 
• využívat celou plochu výkresu 
• vytvářet dekorativní práce – přáníčko, pozvánka (Pv) 
• dbát na čistotu práce (Pv) 
• používat různé výtvarné techniky 
• pozorovat obrázky (cvičení pozorovací schopnosti) 
• pokoušet se kreslit, malovat známý předmět 
• rozfoukávat barvu, dokreslovat tuší 
• obtahovat vlastní ruku, kamaráda (Mp) 
• pravidelně střídat barvy (Mp) 
• zachytit celou postavu s hlavními znaky 
• dokreslovat detaily obličeje (správné umístění  v prostoru) (Rv)                                                                                                                                                           
• postupně používat různý výtvarný materiál – vodové  barvy, tuš,křída, voskovky, 

pastelky, temperové barvy 
• postupně zvládat různé výtvarné techniky malba, kresba, vybarvování, zapouštění, 

otisky, vyškrabování             
• malovat(kreslit) na různé formáty výkresu  
• dokončit započatou práci 
• malovat (kreslit) konkrétní věc -  zvířátko, květinu, ovoce, zeleninu, dopravní 

prostředek (Pv, Rv) 
• malovat rozkvetlý strom (otisky štětce) (Rv) 
• namalovat autoportrét 
• zachycovat skutečnosti ze svého okolí 

                                     
                                               

Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované ve výtvarné výchově. 
 
 Činnostní a občanské kompetence  
 
�  žák má smysl pro povinnost 
�  učitel poskytuje dostatek času a prostoru na dokončení své započaté činnosti. 
 
 
Komunikativní kompetence  
 
� žák dokáže vyjadřovat náladu různými výtvarnými  prostředky 
� učitel nabízí různé výtvarné techniky. 



 
 

16

PRACOVNÍ VÝCHOVA  
 

Očekávané výstupy 

Žák by měl :  

• pracovat s jednoduchou stavebnicí (konstrukční práce) 
• navlékat korálky (Mp) 
• pracovat s plastelínou, hlínou 
• k práci používat přírodní materiál (listí, kaštany, žaludy) (Vv) 
• vytvářet jednoduché skládanky z papíru (překládání, mačkání… ) 
• stavět z kostek stavby podle předlohy  
• vytrhávat z papíru větší tvary  
• postupně začít používat nůžky, lepidlo 
• osvojovat si návyky na čistotu a pořádek (Vv) 
• vytvářet stavby z písku 
• skládat puzzle, kubus 
• pracovat podle návodu (stavebnice , mozaika..) 
• provlékat  tkaničku (dírkovaná podložka) 
• modelovat určitou věc , tvar 
• vystřihovat jednoduché tvary (Mp) 
• lepit podle předlohy na určené místo 
• seznamovat se s jednoduchými pokusy – tání, rozpouštění, mrznutí (Rv) 
• pomáhat při jednoduché kuchařské činnosti 
• skládat obrazce ze špejlí (Mp) 
• stavět ze sněhu (dle venkovních podmínek)   
• pomáhat při vytváření karnevalové masky (Vv) 
• pomáhat přesazováním květin (dle potřeby) 
• vytvářet dekoraci z vaty (velikonoční beránek) 
• skládat dle pokynů (i složitější technika) z papíru 
• vytvářet koláž (Vv) 
• zdokonalovat se v přesnosti stříhání, vystřihování 
• seznamovat se s technikou lisování (Rv) 
• vyšívat (provlékat) podle předlohy 
• bezpečně pracovat s dětským kladívkem 
• správně mazat tabuli 
• jednoduše vyzdobit vajíčko (velikonoce) (Rv, Vv) 
  
 

SEBEOBSLUŽNÉ DOVEDNOSTI 
 
Žák by měl: 

• mít vytvořené hygienické návyky 
• kulturně stolovat 
• mít povědomí o uložení hraček a ostatních pomůcek ve třídě a herně 
• samostatně se převlékat a skládat oblečení 
• dodržovat bezpečnost na silnici. 
• uklízet a udržovat v čistotě své pracovní místo 
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• pečovat o své okolí 
• používat správně kapesník 
• zachovávat bezpečnost při koulování, klouzání, bobování 
• vázat kličku na obuvi , zapínat a rozepínat knoflíky , zip. 
• pomáhat pečovat o okolní životní prostředí. 
• mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, aktivního pohybu a zdravé 

výživy 
• všímat si nepořádku a škod a upozorňovat na ně. 
• plnit jednoduché úkoly 

 
 
Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované v pracovní výchově. 
 
  Činnostní a občanské kompetence   

�  žák se aktivně podílí na úpravě svého okolí 

�  učitel nabízí dostatek prostoru k vzájemné pomoci a k úklidu svého prostředí.  
 
 
�  žák si váží práce druhých 
�  učitel nabízí možnosti prezentace výtvorů žáků a umožňuje jejich vzájemné hodnocení 

 
Kompetence k řešení problémů  
 
� žák rozlišuje řešení, která vedou k cíli, a řešení, která k cíli nevedou. Dokáže mezi nimi 

volit. 
� učitel nabízí praktické užívání hraček, předmětů a pomůcek se kterými se dítě běžně 

setkává. 
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HUDEBNÍ VÝCHOVA  
 
Očekávané výstupy 
 
Žák by měl:  
  

• postupně se vyjadřovat prostřednictvím hudebních a pohybových činností 
• zpívat společně s učitelem 
• zpívat jednoduché dětské písně s důrazem na správnou melodii a rytmus  
• rytmizovat jednoduchá říkadla 
• seznamovat se s technikou hry na rytmické nástroje (Orffovy) 
• vytleskávat rytmus 
• vyjadřovat svoji náladu pohybem 
• společně s učitelem tancovat jednoduché dětské tanečky 
• rozpoznávat podle melodie známé písničky 
• tancovat jednoduchý tanec ve dvojici 
• reagovat na melodii  rychlou, pomalou (Tv) 
• zpívat jednoduchou vánoční koledu (Rv) 
• poslouchat vánoční koledy, vnímat jejich náladu 
• udržovat jednoduchý rytmus sám i s kolektivem (Orffovy  nástroje)          
• zpívat sám i s kolektivem 
• na znamení zpívat, hrát tiše, hlasitě 
• reagovat pohybem na různé druhy melodie 
• v klidu naslouchat ostatním při hudební činnosti   
• poznat nejznámější hudební nástroje 
• vyjádřit pohybem náladu melodie 
• rozpoznat předehru od začátku písně 
• jednoduchou píseň vyjádřit popěvkem ,,la“ 
• používat různé vhodné předměty k vyjádření rytmu 
• poslouchat relaxační hudbu (Tv) 
• rozlišovat tóny vysoké, nízké 
• seznámit se s pojmem ukolébavka 
• zpívat písničku o jaru 
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Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované v hudební výchově. 
 

Komunikativní kompetence  

 
�  žák vyjadřuje své pocity rytmikou a jinými neverbálními prostředky 
�  učitel nabízí hry podporující tvořivost a fantazii. Sluchové a rytmické hry 
 
�  žák sděluje své nálady a pocity hudebními prostředky 
�  učitel umožňuje poslech hudebních nahrávek určených dětem a dává prostor k využití    

rytmických nástrojů 
 
 

Kompetence k učení  

 
�  žák pociťuje uspokojení z hudby 
�  učitel dává dostatek prostoru k umožnění samostatného hudebního projevu. Organizuje 

přípravu a realizaci společných zábav a slavností  
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TĚLESNÁ VÝCHOVA  
 

Očekávané výstupy 
 
Žák by měl:  
  

• zvládnout chůzi se správným držením těla a správným odvíjením chodidel 
• umět chodit po šikmé a zvýšené ploše 
• zvládnout chůzi s orientací v prostoru mezi překážkami 
• umět zaujmout místo v útvaru  
• zvládnout chůzi s překračováním překážek, běh za vedoucím dítětem 
• umět střídat běh a chůzi 
• zvládnout výběh z dané mety, běh ve dvojicích, v kruhu (umět se vyhýbat) 
• kutálet míč kamarádovi 
• válet sudy 
• přeskakovat nízké překážky 
• zvládnout výskok s dosahováním na zavěšené předměty 
• cvičit krok poskočný z místa 
• skákat do dálky z místa, s rozběhem 
• provozovat hry na sněhu 
• házet míčem na daný předmět 
• posílat si míč v kruhu 
• zvládnout samostatné plazení po rovině i šikmé zvýšené  lavičce           
• samostatně přelézat, prolézat , podlézat několik za  sebou stojících překážek 
• správně provádět skluz v sedu, v lehu 
• vylézat a slézat na přiměřené nářadí  
• provádět výstupy , sestupy  
• provádět koulení míče daným směrem 
• vyhazovat míč do výšky 
• házet horním obloukem 
• házet míč s odrazem o zem s chytáním 
• chytat míč koulející se po šikmé ploše 
• házet a chytat míč ve dvojici 
• pohotově střídat základní změny postojů a poloh 
• cvičit rovnováhu na zemi i na zvýšené ploše, převahy z boku  na bok, 
• cvičit průpravná cvičení na správné provedení kotoulu vpřed 
• překonávat strach z nezvyklých poloh  

 
 
Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované v tělesné výchově. 
 
Sociální a personální kompetence  
 
�  žák pomáhá slabším 
�  učitel nabízí dostatek pohybových aktivit podporující sbližování dětí 
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Činnostní a občanské kompetence 

 
�  žák dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky , poznávat svoje slabé stránky 
�  učitel nabízí dostatek pohybových dovedností upevňujících správné držení těla. Umožňuje 

dostatek pohybových aktivit během celého pobytu ve škole i venku 
 

Kompetence k řešení problémů 
  

�  žák řeší náročnější úkoly pomocí dospělého 
�  učitel vybírá různé příležitosti  a činnosti směřující k prevenci úrazů hrozící při 

pohybových činnostech a  nezdravých pohybových návyků 
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PŘÍPRAVA NA PSANÍ  
 

Očekávané výstupy 
 

Žák by měl :  
• zvládat jemnou motoriku (modelování, vytrhávání z papíru, práce  s drobným 

materiálem) 
• správně držet tužku  
• čmárat po papíře (volně) 
• čmárat po papíře- pohyby nahoru a dolů  
• zvládat tahy svislých čar, vodorovných čar, kombinaci svislých čar, nácvik 

šikmých čar, kombinaci krátkých svislých a vodorovných čar 
• provádět volný krouživý pohyb celé ruky zápěstí 
• provádět volný krouživý pohyb dle tvaru jednotlivých                                                                      

předmětů 
• provádět nácvik oválu, vlnovky, spodního oblouku, horního oblouku, kroužení ve 

tvaru osmičky, vlnovek se smyčkou, zubatých čar 
• napodobovat tvary podle předlohy 
• provádět dle schopností  nácvik jednotažek agrafické napodobování symbolů, 

tvarů, čísel a písmen 
• zvládnout koordinaci oka a ruky 

 
 
Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované v přípravě na psaní. 
 

Komunikativní kompetence  

     
�  žák se seznamuje s dovednostmi předcházející psaní 
�  učitel nabízí cviky pro uvolnění horních končetin, dostatek velkých ploch pro uvolňovací 

cviky, drobný materiál ke cvičení jemné motoriky a vhodně žáky motivuje. 
 

 Kompetence k učení   

 
�  žák vyvíjí úsilí k dokončení činnosti 

�  učitel nabízí velký výběr činností a materiálu 


