
II. Mateřská škola 

Základní údaje o škole  
 

Mateřská škola Zdravíčko  

   

 

Adresa:        Žitenická 18, 412 01 Litoměřice 

Tel.:          777 082 225 

Počet a druh tříd:      1 třída pro děti 2,5 – 4,5 let (Včeličky 1.)  

          

  

1 třída pro děti 4,5 – 7 let (Včeličky 2.)  

 

Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se 

zápisem ve školském rejstříku  
  

Mateřská škola uskutečňuje vzdělávání a výchovu dětí podle vlastních školních 

vzdělávacích programů, které vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro 

předškolní vzdělávání, vydaným MŠMT ČR pod č. j. 32405/204-22, a je upraven s 

ohledem na cílovou skupinu dětí.   

 

Personální zabezpečení činnosti školy 

Vzdělávání v Mateřské škole Zdravíčko zajišťuje 5 pedagogických pracovnic včetně 

zástupce ředitele školy pro MŠ a asistent pedagoga. Pro práci má plnou kvalifikaci 

všech 5 pedagogických pracovnic.  

Stravování dětí zajišťuje CŠJ Litoměřice, svačinky jsou připravovány v MŠ naší paní 

kuchařkou. 

Údaje o výsledcích vzdělávání  
 

Cílem mateřské školy je zajišťovat všestranný rozvoj osobnosti dítěte s přihlédnutím k 

individuálním možnostem jednotlivých dětí s ohledem na specifické zvláštnosti dětí 

dvouletých, dětí s OMJ a dětí s přípravou na školu - povinné předškolní vzdělávání. 

Název dlouhodobého školního vzdělávacího programu MŠ Zdravíčko, motto: : 

"CHCEME ŽÍT SPOLU, ZDRAVĚ A S ÚSMĚVEM…" 

  

Děti jsou vedeny k navazování kontaktů mezi sebou navzájem, k posilování 

samostatnosti a prosociálního chování ve vztahu k druhému. Poznávají, že každý člověk 

je součástí lidské společnosti, která se řídí určitými pravidly soužití a ve své třídě si svá 

pravidla vytvoří společně, snaží se je dodržovat a hodnotit. Učí se pracovat samostatně, 



v malé i velké skupině, spolupracovat při řešení úkolu a problému. Učí se vyjádřit své 

pocity a potřeby, vnímat a respektovat druhé.  

Děti se seznamují s městem, ve kterém žijí i s jeho okolím, s dopravními prostředky, s 

pravidly bezpečného chování nejen v dopravních situacích, ale i s naší planetou, která 

je součástí vesmíru a je třeba o ni pečovat. Posilujeme zvídavost, zájem a radost dětí z 

objevování. Děti učíme pochopit, že vše má svůj řád, který je rozmanitý a pozoruhodný, 

a to jak ve světě lidí, tak i v přírodě. Jsou vedeny k chápání odlišnosti zemí, k toleranci 

etnik a jejich zvyků.  

Získávají poznatky o zvířatech, živé i neživé přírodě, ročních obdobích, seznamují se s 

názvy dnů v týdnu, snažíme se  o to, aby se orientovaly v pojmech včera – dnes – zítra, 

poznávaly lidské tělo, jeho části a jak o něj pečovaly. Toto poznávání je dětem 

přiblíženo hravou formou v podobě různých námětových her.  

Seznamují se s různými potravinami, s jejich pojmenováním a rozeznáváním i podle 

chuti. Negativní postoj dětí k některým druhům ovoce a zeleniny odbouráváme 

prostřednictvím prožitkového učení formou námětových her „Na kuchaře“, „Na 

jídelnu“, kdy děti vyrábí nejrůznější saláty a postupně se učí alespoň určitý druh 

ochutnat. 

Soustavně se učíme v různých situacích poznávat tvary, barvy předmětů,…většina 

předškolních dětí zvládne číselnou řadu 1 – 10 i více, orientaci v prostoru a pravolevou 

orientaci.  

 

V programu „Nůžky a tužky“ se děti učí bezpečné manipulaci s těmito předměty a 

začnou v sobě rozvíjet potřebu nebát se je používat více ve svém životě.  

  

V oblasti estetické se seznamují s různými výtvarnými technikami, s lidovými i 

současnými písněmi pro děti, tanečky, učí se vyjadřovat hudbu pohybem, hrajeme na 

rytmické nástroje. Seznamují se s poezií, čtenou prózou, dramatizují pohádky a na 

základě toho poznávajírozdíl mezi dobrem a zlem.  

 

Dětem je umožněna logopedická prevence. V podobě kolektivní při pravidelných 

logopedických chvilkách nebo po domluvě s rodiči při individuální logopedické 

prevenci. Vše probíhá zábavnou, hravou formou. 

  

Pro předškolní děti, které v dubnu čeká zápis do 1. třídy, probíhá příprava na zápis 

prostřednictvím tzv. „předškoláčka“, jehož cílem je intenzivní předškolní příprava. Je 

zaměřená na rozvoj pozornosti, uvolňování ruky a procvičování grafomotoriky, 

upevňování předmatematických představ, rozvoj logického myšlení a řeči. Jsme také 

zapojeni do programu pro předškoláky - „Medvídek Nivea“.  

Z projektu „Šablony III“ je dětem umožněna ICT výuka a to pomocí tabletů, PC a 

interaktivní obrazovky. Děti na těchto zařízeních pracují s výukovými programy 

vhodnými pro předškolní vzdělávání.  Využívají je průběžně všechny děti. 



Úzce spolupracujeme se Speciálním pedagogickým centrem. 

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů  
          

Cílem je vést děti ke zdravému životnímu stylu, zdravé výživě, vytváření povědomí o 

mezilidských vztazích, podpora pozitivních vztahů mezi dětmi a k ostatním lidem, k 

pohybu a ke kultuře. Děti jsou vedeny k pozitivnímu vztahu k životu, uvědomění si 

nebezpečí, se kterým se mohou setkat, jak se chránit a nebát se obrátit o pomoc.  

V průběhu školního roku mají děti možnost zapojit se do některých zájmových 

činností: 

✔ pokus je hračka – osvojování si přírodních věd formou prožitkové hry a 

pokusů  

✔ angličtina s Květou  – hravou formou seznámení se základy anglické mluvy 

✔ zpívánky a hýbánky – hudebně – pohybová aktivita   

✔ dramatický kroužek – dramatizace pohádek, pantomima, zpěv, užívání 

Orfových nástrojů 

✔ v rámci SVČ naší kmenové SŠ se starší děti aktivně účastní výukových lekcí 

juda 

  

Spolupráce s rodiči probíhá při konzultačních chvilkách, osobním  kontaktem, on line komunikací či 

telefonicky. 

 

U dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, je v případě potřeby poskytována 

distanční výuka. A to prostřednictvím elektronické a telefonické komunikace učitele a 

rodičů. Při této komunikaci se s rodiči dětí domlouváme na zpětné vazbě a to v podobě 

ukládání vypracovaných úkolů. Těžiště distančního vzdělávání spočívá především v 

inspirativních tipech na společné aktivity dětí a rodičů v domácím prostředí, na tvoření, 

čtení, didaktické hry, pohybové aktivity, společný poslech hudby, pestrou nabídkou 

pracovních listů přiměřené věku dětí atd.  

Podobnou formou činností nabízíme i dětem mladším z naší MŠ, pro které není povinné 

předškolní vzdělávání a jejich plnění je zcela dobrovolné.  

Veškeré dění v mateřské škole mohou rodiče sledovat na našich  fb stránkách, které 

jsou pravidelně aktualizovány.  

Spokojenost rodičů s děním v mateřské škole je zjišťována na konci školního roku 

prostřednictvím dotazníku.  

Při setkávání v komunikačním kruhu si s dětmi povídáme o tom, co je hezké, jak si 

pomáháme, jak děláme radost druhým, co zajímavého prožily o víkendu. V případě 

vzniklého negativního jevu společně hledáme příčinu, východisko a způsob řešení.  

  

 

 

 



Údaje o prezentaci a aktivitách školy na veřejnosti  

 
Aktivity naší mateřské školy jsou naplánovány v souladu se školním vzdělávacím 

programem.    

✔ Návštěva muzea 

✔ Návštěva Základní školy – akce pro budoucí školáky 

✔ Focení dětí  

✔ Vycházky k opičí dráze nad městem a její využití 

✔ Návštěvy solné jeskyně  

✔ Přednášky o zubní hygieně 

✔ Kurz plavání 

✔ Výlety do přírody – na Kočku, na Mostnou horu 

✔ Návštěvy kina  

✔ Besedy v knihovně 

✔ Účast dětí na módní přehlídce studentů SŠ 

✔ Prohlídka historického centra města Litoměřice  

✔ Tematicky laděné dny ve spolupráci s rodiči (masopustní rej, ponožkový den) 

✔ Čertovsko – mikulášský den  

✔ Dopravní hřiště 

✔ Projektové dny 

✔ Ekologické středisko SEVER Litoměřice 

✔ Výlet autobusem na zámek Ploskovice 

✔ Výlet vlakem Lovosic 

✔ Zdobení vánočního stromu na náměstí 

 

 


