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Úvod 
Tato publikace vznikla v rámci projektu podpořeného Ministerstvem životního pro-
středí. Cílem tohoto projektu bylo mimo jiné vytvořit metodickou podporu reflek-
tující teoretickou i praktickou stránku environmentální výchovy a výchovy k demo-
kracii v předškolním vzdělávání. 

Tato metodika tak popisuje teoretická východiska vycházející z  aktuálního vě-
deckého poznání. Dále se snaží najít a  představit možné metody, jak přemýšlet 
o aplikaci prvků a dosahování cílů výchovy k demokracii a environmentální výcho-
vy. A v neposlední řadě výše zmíněné dává do kontextu dítěte v předškolním věku.

Na základě výše popsané metodiky vznikl celoroční vzdělávací program se za-
měřením na environmentální výchovu a výchovu k demokracii pro předškolní děti. 
Tento program byl pilotován v prostředí lesní mateřské školy. Vzdělávací program 
i metodická východiska tak vychází ze zkušenosti práce autora této metodiky právě 
z prostředí lesní mateřské školy. 

Teoretická východiska
I.1 Vztah k přírodě

Pokud chceme u dětí pěstovat něco, čemu můžeme říkat vztah k přírodě, bylo by 
dobré nejprve zevrubně rozklíčovat, co se za  tím pojmem vlastně skrývá. Každý 
by asi dokázal říct, co si pod pojmem „vztah k přírodě“ vybaví. Nicméně spousta 
odpovědí by se významně lišila. Obsah tohoto pojmu není ani sjednocený, ani jed-
noduchý. Na vztah k přírodě bychom se tak rádi podívali hodně ze široka, abychom 
dokázali rozklíčovat jeho jednotlivé aspekty a zároveň v jejich rámci zachytili příno-
sy a položili základ cílů pro environmentální témata v předškolním vzdělávání. 

Vztah k přírodě můžeme chápat jako soubor pěti základních charakteristik, které 
každá vystihují jinou oblast vztahu k přírodě a životnímu prostředí. Jedná se o ná-
sledující charakteristiky:

Potřeba kontaktu s přírodou
Člověk s vyšší potřebou kontaktu s přírodou hledá způsoby, jak být co nejvíce v pří-
rodě a  jak být co nejvíce s přírodou. Pravděpodobně tak bude jeho byt obsaho-
vat nějakou živou rostlinu, bude vyrážet pravidelně o víkendech na výlety do lesa, 
bude rád vyhledávat při pohybu městem cestu přes park a podobně. V této potře-
bě pravděpodobně tkví jeden z kořenů chatařské a chalupářské vášně.

Výzkumy prokazují, že pobyt v přírodě snižuje kognitivní únavu (laicky řečeno tzv. 
čistí hlavu) a má prokazatelně příznivé zdravotní účinky. Výzkumy u dětí potvrzují 
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také motorický rozvoj při pohybu v přírodním terénu a rozvoj adaptace na přírodní 
podmínky. 

Adaptace na přírodní podmínky
Člověk s vyšší úrovní adaptace si v přírodě umí poradit – umí se v ní pohybovat, ví, 
co si vzít na sebe, co dělat na nenadálých situacích. Je také zvyklí na různé teploty, 
různé druhy počasí a umí se vlivům přírody vhodně přizpůsobit. V přírodě se tak 
cítí dobře i díky svým schopnostem a dovednostem, které mu umožňují, aby jeho 
tělesný i psychický komfort zůstal na vysoké úrovni i přes méně příznivé podmínky. 
V  překonávání tohoto diskomfortu nebo v  úspěšném srovnávání se s  přírodními 
nástrahami může člověk shledávat potěšení z vlastního úspěchu a uvědomění si 
vlastních kvalit. 

U dětí předškolního věku panuje v posledních desetiletích zvýšená úzkostlivost 
rodičů, která může výrazně ovlivňovat i chování dětí v přírodě. Pokud rodiče v pře-
hnané snaze o zajištění bezpečnosti dítěte upírají mu možnosti se s přírodou sbližo-
vat, brání jeho rozvoji prostřednictvím intenzivních smyslových vjemů. Děti, které 
nejsou v dětství v dostatečném kontaktu s přírodou, jsou o tyto zkušenosti ochuze-
ny, jejich tvořivost, představivost a fantazie se zapouzdřují do jednostejnosti kon-
zumního světa, odkud není úniku. Nejvýraznějším nedostatkem je však i absence 
povědomí o souvislostech, vazbách a vztazích mezi člověkem a přírodou. Děti zís-
kávají více informací o přírodě zprostředkovaně než přímým kontaktem. Následně 
jim chybí praktické zkušenosti, jak se např. pohybovat v lese, co si mohou a nemo-
hou dovolit v chráněné oblasti. Do terénu se často neumějí obléknout, nepoznávají 
stromy, keře, květiny ani některá zvířata, a je jim to jedno. Zdůvodňují to tím, že to 
v životě nebudou k ničemu potřebovat. V přírodě se neumějí zabavit, nepoznaly 
kouzlo přehrazování potůčků, stavění zahrádek z klacíků a kamenů, neznají pohy-
bové hry venku.

Pokud dětem neumožníme dostatečný kontakt s přírodou, omezujeme jejich operač-
ní pole ve využívání tzv. explorativní hry, ve které se dítě chová jako badatel, potřebuje 
zakoušet realitu dotýkáním, hleděním, nasloucháním a čicháním. Dopouštíme se zde 
velké výchovné křivdy, protože u dětí tímto způsobem snižujeme citlivost smyslového 
vnímání, čímž vlastně ochuzujeme plnohodnotné prožívání jejich života.

V této souvislosti se často hovoří o tzv. imprintingu (vtisknutí). Hypotéza imprin-
tingu považuje první roky života dítěte klíčové za ustavení fyziologické adaptace 
(imunita, termoregulace) a behaviorálních návyků pro po byt v přírodním prostředí. 
Přestože doložení hypotézy dlouhodobým výzkumem chybí, některé dílčí studie 
tuto hypotézu částečně podporují. Například se prokázala korelace mezi celkovým 
rozsahem zkušenosti jedince (získaná nejen v předškolním věku) a mírou příjem-
nosti prožívané situace v přírodě. 

Jako klíčový ve smyslu adaptace na přírodní podmínky se jeví také závěr prů-
zkumu věnujícímu se strachu z přírody. Tento průzkum byl prováděn na českých 
základních školách. Ve zkratce můžeme říct, že strach z přírody se děti „naučili“ 

během školní docházky. Přestože některé elementy s přibývajícím věkem (školní 
docházkou) budily u žáků strach menší (např. strach ze tmy), obecně se děti prvků 
spojených s přírodou (hmyz, pavouci, hadi) bály s přibývajícím věkem více. 

Estetický postoj k přírodě
Tato charakteristika vyjadřuje různou míru estetické vnímavosti a všímavosti v okol-
ní přírodě. Pozornost člověka s rozvinutým estetickým postojem k přírodě přitahuje 
okolní příroda, zajímá ho, někdy až pohlcuje. Spatří a uslyší to, co mnozí míjejí, ucítí 
a pocítí to, o čem druzí nemají ponětí. Člověk s vysokým estetickým postojem k pří-
rodě se na přírodu umí vyladit, ona si bere jeho pozornost a na oplátku mu dává 
celou řadu prožitků a zážitků, podnětů a vjemů. 

Otázka estetického cítění ve vztahu k přírodě je v případě skupiny předškolních 
dětí oblastí zatím víceméně neprobádanou. Zajímavou skutečností, která platí 
obecně pro člověka, však zůstává, že takový estetický postoj se dá trénovat. U dětí 
jistě o to snáz, protože právě hraní bez vnímání času, konkrétního cíle nebo praktic-
kého smyslu jsou principy, které u různých doporučení pro probouzení estetického 
vnímání přírody najdeme velmi často. Jednou z metod doporučovanou pro vzbuze-
ní zájmu o estetiku přírody u žáků školou povinných je tzv. koncept flow learning 
(„plynulé učení“). Ten vychází ze zkušenosti, že na přímý prožitek je nejdůležitější 
se adekvátně naladit. Nejprve se žáci proto účastní pohybové aktivity tematicky 
spojené s přírodním světem. Tato aktivita má za úkol dostat dětskou mysl do sta-
vu přemýšlení „tady a teď“. Následně je třeba zaměřit pozornost dětí na sledování 
přírody – to se postupně prohlubuje a otevírá mysl přímým prožitkům. Následně je 
třeba své zážitky z těchto pozorování sdílet s ostatními. Toto sdílení prohlubuje sílu 
a uchování prožitků.

Etický postoj k přírodě
Etický postoj jednotlivce k přírodě určuje například jeho míru soucitu s živou příro-
dou. Projevuje se tam, kde se střetávají zájmy člověka se zájmy přírody a okolního 
prostředí. Etický postoj ovlivňuje morální emoce a přesvědčení o tom, jaká mají lidé 
práva a povinnosti ve vztahu k přírodě. Tento postoj se často vysvětluje na škálách 
od submisivity k dominanci (člověka vůči přírodě) a na škále přátelství a nepřátel-
ství člověka vůči přírodě. 

V předškolním věku u dětí převládá způsob učení nápodobou. S jeho využitím 
tak je dobré nabízet dětem správné modely chování především vlastním příkladem. 
V procesu symbolického myšlení v předškolním věku si dítě dovede představit čin-
nost a její následky, aniž by ji opravdu realizovalo. U dítěte se zároveň utvářejí počát-
ky svědomí, které ovšem plně podléhá hodnocení autority (rodič, průvodce v lesní 
školce, pedagog). Svědomí vzniká jako výsledek rozporu mezi vlastním chtěním 
a požadavkem autority. Během předškolního věku tak teprve začíná vznikat tzv. au-
tonomní svědomí jako základ vlastní morálky. Ta se vyznačuje samostatností v po-
suzování situace bez vlivu autority. Dítě předškolního věku tak může dobře chápat 
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vztahy příčin a následku, vztahy mezi jednotlivými aktéry a jevy v environmentální 
problematice, ale jeho vlastní etický postoj k  výsledku je často do  značné míry 
stále závislý na autoritě a potřebě vnějšího uznání. Dospělé autonomní svědomí by 
přitom usilovalo především o soulad s vlastními vnitřními hodnotami.

Environmentální vědomí
Člověk s vyšším environmentálním vědomím má vnitřní motivaci chránit životní pro-
středí. Tato jeho motivace se zakládá na uvědomění environmentálních souvislostí 
jeho chování i chování jiných subjektů, uvědomění vzájemných vztahů jednotlivých 
aktérů v  rámci environmentálních otázek. Logicky se potom sám chápe po způ-
sobech, jak se chovat k přírodě ohleduplněji. A  to jak na úrovni jednotlivce, tak 
na úrovni společenských politik. Pro člověka s vyšším environmentálním vědomím 
však není jeho chování jen racionálním kalkulem založeným na vědomostech a pře-
svědčeních. Environmentální vědomí se promítá i do jeho emocí – cítí smutek z de-
vastace ekosystémů, soucítí s ohroženými zvířaty a prožívá obavy z environmen-
tální budoucnosti. 

Environmentální vědomí je do velké míry spojeno s povědomím o environmen-
tálních problémech, znalostí následků a znalostí konkrétních proenvironmentálních 
chování, a následně pak především ochotou k tomuto proenvironmentálnímu cho-
vání v  konkrétní situaci. Děti předškolního věku často nebudou zatíženy dalšími 
významnými faktory, jako jsou ekonomické, sociální nebo zdravotní překážky. Po-
kud dokáží dostatečně hluboce pochopit dané vztahy (což je někdy možné, někdy 
spíš obtížně dosažitelné), aby jejich chování bylo skutečně uvědomělé z hlediska 
environmentálních dopadů (a nikoli například z výše zmíněné potřeby zavděčit se 
autoritě), potom můžeme o environmentálním vědomí hovořit i u dětí v předškolním 
věku. 

Zajímavým aspektem v této souvislosti je faktor zvyku. Výzkumy od 90. let začaly 
konstantně potvrzovat zvyk jakožto klíčový faktor v řadě různých oblastí lidského 
chování. Proenvironmentální chování není podle posledních studií výjimkou. Budo-
vání dobrých návyků a vybudování zvyků, které jsou podle dostupného poznání 
a kontextu proenvironmentální, tak má smysl bezesporu i u dětí předškolního věku.

I.2 Odcizování přírodě 
Pojem odcizení přírodě je v posledních letech často zmiňován v české literatuře 
i praxi. Tento termín obecně nejčastěji chápeme jako ztrátu citových vztahů či ci-
tového pouta. Podle výzkumů se tento jev dá pozorovat v posledních desetiletích 
i u dětí. U nich tak můžeme pozorovat především výše zmíněnou nízkou adaptaci 
na přírodní podmínky, nízkou potřebu kontaktu s přírodou a zhoršený etický vztah 
k přírodě. Objevuje se také pojem interiérové dětství, který má zdůraznit negativní 
důsledky tohoto jevu v kombinaci s přebujelým strachem rodičů či pedagogů a úz-
kostlivou výchovou. 

Ve  spojení s  tématem kontaktu předškolních dětí s  přírodou zmiňuje odcizení 
také Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj (2008–2015) Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR: „V ČR se snižuje příležitost dětí z městských aglomerací 
trávit čas v přírodním prostředí a efektivní systematické nástroje posilování vztahu 
této cílové skupiny k přírodnímu prostředí neexistují. V současnosti není prevence 
odcizování dětí přírodnímu prostředí koncepčně řešená a nejsou jasně vymezeny 
resortní kompetence.“

I.3 Environmentální gramotnost
Klíčovým pojmem v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty je jistě 
environmentální gramotnost, ekologická gramotnost či ekogramotnost. S tímto po-
jmem různí autoři a různé publikace spojují různé kompetence. U českých autorů 
se zpravidla klade kromě vědomostí důraz na dovednosti a postoje, prožitek sou-
náležitosti s přírodou a osvojené návyky.

Na environmentální gramotnost bychom se ovšem neměli dívat jen jako na cílo-
vý stav – tedy v případě účastníků vzdělávání na binární stupnici gramotný – ne-
gramotný. Environmentální gramotností můžeme rozumět také proces poznávání 
a osvojování si takových způsobů myšlení, které vedou k porozumění souvislos-
tem a vztahům uvnitř i vně lidských společenství a přírodních systémů. Vzdělává-
ní, které o environmentální gramotnost usiluje, není potom cestou ke specializaci, 
ale pěstováním holistických přístupů. V pohledu, který pomáhá utvářet, jde nikoli 
o prosazení toho, co je lepší, silnější nebo konkurenceschopnější, ale o vytvoření 
prostoru spoluúčasti, podílu na společné věci, kterou je náprava současného stavu.

I.4 Environmentální senzitivita
Termín environmentální senzitivita chápeme v rámci environmentální výchovy jako 
soubor afektivních vlastností, jejichž výsledkem je osobní pohled na přírodu z em-
patické perspektivy. Přesnou definici můžeme najít také v Rámcovém vzdělávacím 
programu pro základní vzdělávání, a  to v  rámci doporučených očekávaných vý-
stupů pro environmentální výchovu. „Environmentální senzitivitou se rozumí citli-
vost, vztah a empatie vůči přírodě a životnímu prostředí, včetně citlivého vztahu 
ke  zvířatům a  rostlinám. Je základním předpokladem k  projevení zájmu učit se 
o životním prostředí, mít o něj starost a podnikat kroky k jeho ochraně. Rozvíjením 
environmentální senzitivity ovlivňujeme ranou motivaci dětí diskutovat a zkoumat 
otázky životního prostředí, jde proto o vstupní a klíčovou oblast environmentální 
výchovy.“

Z výše uvedeného je patrné, že jde o oblast více spojenou s emocemi než s ra-
cionálním porozuměním. Také významně souvisí s reflexí vztahu člověka k přírodě. 
A jako takovou považujeme environmentální senzitivu jednak za základní stavební 
kámen následné práce s environmentální výchovou na základní škole, jednak jako 
realizovatelný cíl v prostředí předškolního vzdělávání. 
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Environmentální výchova 
v předškolním vzdělávání

II.1 Cíle environmentální výchovy
Cílem environmentální výchovy by měl být člověk s rozvinutým zájmem o přírodu, 
s  touhou ji poznávat a potřebou ji aktivně ochraňovat mimo jiné prostřednictvím 
výše definované environmentální senzitivity. Cílem je člověk schopný bohatého 
života docíleného skromnými prostředky, aniž by si přišel o něco ochuzený. Podle 
výzkumů tato citlivost prokazatelně souvisí s možností přímého kontaktu s přírod-
ním prostředím v dětství. 

Environmentální výchova v mateřské školce má umožnit dětem osobní zkušenost 
s přírodou, nechat jim ji zažívat všemi smysly. Měla by kompenzovat stále nižší úroveň 
komunikace s přírodou, zvláště u městských dětí. Nechat je zažívat přírodu jako prostor 
pro poznávání a učení, hry i relaxaci. V rámci environmentální výchovy budeme tedy 
pomáhat dětem zažívat krásu a tajemství přírody, učit je přírodu milovat a mít k ní úctu. 
Budeme v dětech rozvíjet vědomí rozmanitosti forem života a pocit odpovědnosti za ži-
votní prostředí. Úměrně možnostem jejich dětského vnímání je vedeme k tomu, aby si 
vytvářely představu o úloze člověka v systému přírody. 

Environmentální výchova nabízí možnost získávat a rozvíjet všechny kompeten-
ce dané Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, a  to jak 
po stránce znalostí, dovednostní, tak postojové. 

II.2 Metody, nástroje a prostředky environmentální výchovy 
Podle metodického pokynu vydaného MŠMT se při realizaci environmentální vý-
chovy doporučuje „uplatňovat takové metody a  formy vzdělávání, které vedou 
k aktivizaci žáků a k podpoře učení. Důležitou složkou EVVO je přímé učení ve ven-
kovním terénu, které je hlavně v předškolním a mladším školním věku navíc spoje-
no i s včasným rozvíjením harmonické osobnosti a přirozené vitality dětí.“

Metodický pokyn doporučuje využívat k realizaci environmentální výchovy mimo 
jiné pobytové programy a výuku v terénu, výukové programy středisek ekologické 
výchovy, vzdělávací programy muzeí, zoologických zahrada, školní ekologické pro-
jekty, školní zahrady, přírodní učebny nebo poznávání okolního prostředí v regionu.

K důležitým prostředkům environmentální výchovy patří cílevědomá snaha po vy-
tváření příjemného prostředí a vlídné tvořivé atmosféry. Pokud se chceme bavit o fy-
zickém prostředí školky, jsou důležité přírodní materiály, kterými jsou děti obklopeny. 
Důležité je tedy především dřevo, hlína, sláma, hračky z přírodních materiálů a co nej-
méně plastových hraček. Pokud možno dřevěný nábytek, pokud možno z tuzemského 
dřeva vyrobený tuzemským truhlářem. Na zahradě jsou vhodné různé druhy přírodních 
povrchů – tráva, kamínky, jehličí, kůra. Dále jsou vhodné různé herní prvky z přírodních 
materiálů, kmeny stromů, kameny a v neposlední řadě možnost hry s vodou – jezírko, 
korýtko s tekoucí vodou či alespoň nádoba se zachycenou dešťovou vodou. 

II.3 Specifika předškolního věku
Děti v předškolním věku mají velkou schopnost empatie. Všechny jejich smysly jsou 
otevřeny tomu, co do nich bude zaseto. Nemají ještě vytvořeny trvalejší žebříček 
hodnot, a tak jsou ve svém nadšení pro věc ochotné slevit z pohodlí, je-li to třeba. 
Jsou vnímavé, citlivé a snadno se nadchnou pro dobrou věc. Dokonce jsou schopné 
svým dětským nadšením nakazit i dospělé kolem sebe. Nemají ještě zažité špatné 
návyky nebo je lze ještě celkem snadno ovlivnit. Děti tak mají velkou šanci vytvořit 
si nekonzumní postoj k přírodě. Příroda totiž není jen kulisou našeho života, je jeho 
důležitou součástí a zároveň jsme my lidé součástí přírody.

Snažíme-li se, aby příroda byla dětem čímsi důležitějším a milovanějším než jed-
nou z tisíců definic, které budou muset zvládnout během školní docházky, pak jim 
musíme dát příležitost, aby mohly v opravdové (tj. nikoli virtuální) přírodě něco hlu-
bokého prožít, vypozorovat, něčemu pomáhat, a umět to vysvětlit kolemjdoucím. 
Musíme jim umožnit, aby se nejpřirozenějšími způsoby učily vzájemné komunikaci 
včetně empatických schopností naslouchat a  přemýšlet o  stanoviscích druhých. 
Environmentální výchova v  mateřské škole tady spočívá v  pokládání správných 
základů postojů, hodnot a cílů, na kterých se pak bude stavět v dalším průběhu 
vývoje dítěte. 

Předškolní a mladší školní věk jsou pro vytvoření vztahu k přírodě určující. Přímé 
pozorování přírody a přirozený styk s přírodou v raném věku jsou nenahraditelné. 
Řada autorů v této souvislosti zmiňuje tzv. imprinting neboli vtisknutí. V této době 
ovlivňuje jednání dítěte neanalytické, intuitivní chování. Děti nemají tendenci vní-
mat přírodu jako mrtvý objekt, ale propůjčují jí lidské rysy. 

Děti jsou také schopny si velmi jasně vybavovat názorné obrazy. Jedná se o tzv. 
dětský eidetismus, zvýšená vizuální představivost, která je předpokladem vizuální 
paměti a  s  rostoucím věkem se vytrácí. Do sedmi let mohou děti pojmenovávat 
jednotlivé objekty (sedmikráska, smrk, hlemýžď), ale porozumění všeobecným poj-
mům nastává postupně. Dítě žije v současnosti, takže nechápe souvislosti z hle-
diska příčiny a následků. To vše lze ale trénovat. Děti lze učit estetickému vnímání 
předmětu, vnímání jeho funkčnosti, úrovně postradatelnosti.

Pro děti předškolního věku je typický egocentrismus. Dítě zajímá, co je teď 
a tady. Musíme tedy vycházet ze současnosti a důvěrné znalosti založené na vní-
mání všemi smysly, vzbuzovat smysl pro reálné dobrodružství. V přírodě je tolik 
neuvěřitelných zajímavostí, že je zbytečné zahlcovat děti fiktivními nerealistickými 
kreslenými postavami a příběhy, které pro jejich další život nemají žádný praktický 
smysl a často postrádají jakékoli ponaučení. Je také třeba vyvarovat se přílišného 
zjednodušování, učit děti vztahu k reálným věcem a nechat je citově prožívat sku-
tečné příběhy. 

Děti předškolního věku potřebují aktivitu. Potřebují příležitost k samostatnému 
experimentování, střídání nabízených činností a zároveň dostatek času probádat 
to, co je zrovna zaujalo. S využitím převládajícího způsobu učení nápodobou dětem 
budeme nabízet kýžené modely chování. V  procesu rozvoje symbolického myš-
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lení v předškolním věku si dítě dovede představit činnost a její následky, aniž by 
je opravdu zrealizovalo. V této době je důležité také nechat dítě zažívat pozitivní 
hodnocení a akceptaci v kolektivu, aby mohly budovat svoji sebeúctu a pokládat 
základy svého autonomního svědomí (viz výše). Podporujeme dítě v tvorbě tako-
vého morálního základu, který usiluje o soulad s vnitřními normami (které dítě samo 
uznává), který je založen na citlivosti, sebekritičnosti a odpovědnosti. 

Výchova k demokracii 
v předškolním vzdělávání 

Výchova k demokratickému občanství zahrnuje výchovu, vzdělávání, poskytování 
informací, postupy a aktivity, které žákům zprostředkovávají znalosti, dovednosti, 
pochopení a utvářejí jejich postoje a chování s cílem umožnit jim vykonávat a hájit 
svá demokratická práva a povinnosti ve společnosti, vážit si rozmanitosti, hrát ak-
tivní roli v demokratickém životě, podporovat a chránit demokracii a vládu práva.

Výchova k lidským právům znamená výchovu, vzdělávání, poskytování informací, 
postupy a aktivity, které žákům zprostředkovávají znalosti, schopnosti a pochopení 
a utvářejí jejich postoje a  chování, aby mohli spoluvytvářet a  chránit univerzální 
kulturu lidských práv ve společnosti, s ohledem na prosazování a podporu lidských 
práv a základních svobod.

Výchova k demokratickému občanství a výchova k  lidským právům spolu úzce 
souvisejí a  vzájemně se podporují. Jejich cíle a  používané postupy jsou stejné, 
rozdíl spočívá v  jejich zaměření a obsahu. Výchova k demokratickému občanství 
se zaměřuje zejména na  demokratická práva a  odpovědnosti a  na  aktivní účast 
v občanské, politické, sociální, ekonomické, právní a kulturní sféře, zatímco výcho-
va k lidským právům souvisí s širším spektrem lidských práv a základních svobod 
ve všech aspektech lidského života.

Mladí občané se musejí naučit, jak se zapojit do života svého společenství a jak 
uplatňovat svá lidská práva. Je třeba učit se a znovu se učit demokratickým hodno-
tám a postupům, aby bylo možné postavit se naléhavým výzvám každé generace. 
Aby se občané stali plnohodnotnými a aktivními členy společnosti, musejí dostat 
příležitost spolupracovat v zájmu obecného blaha, respektovat všechny hlasy včet-
ně hlasů nesouhlasných, účastnit se formálního politického procesu a pěstovat si 
návyky a hodnoty demokracie a lidských práv v každodenním životě a činnostech. 
Občané si pak připadají jako prospěšní a uznávaní členové svých komunit, schopní 
zapojit se a přispět k životu společnosti.

Výše popsané cíle a mety se zdají být těžko dosažitelné pro dítě předškolního 
věku. V této souvislosti je třeba podotknout, že i výchovu k demokracii je v tomto 
směru třeba pojmout jako proces, a to jako proces celoživotní. Už předškolní stu-
peň vzdělávání ale je vhodným místem, kdy na této celoživotní cestě udělat první 
krůčky. 

Těmito pomyslnými prvními krůčky může být v případě dětí předškolního věku 
především uvědomění si sebe také jako člena nějakého společenství a s tím spo-
jené uvědomělé chování. V  předškolním věku tak mimo jiné můžeme pracovat 
na chování a promýšlení svého chování u dětí s ohledem na druhého člověka a také 
na potřeby celku (skupiny, společnosti). Můžeme tedy cíleně pracovat s podporou 
pozitivního sociálního chování, které vede k  pomoci druhému člověku a  lidem. 
Tímto chováním člověk nepřináší užitek pouze sobě samému, ale i  jiným lidem. 
Za vyšší formu prosociálního jednání můžeme považovat altruismus, který může-
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me vnímat jako tendenci jednat tak, aby se zlepšila celková pohoda jiné osoby, při-
čemž chování nepřináší aktérovi žádný zjevný prospěch, ale často od něj vyžaduje 
určitou oběť. 

K tomu, aby mohl člověk jednat prosociálně, potřebuje:

• porozumět vnímání a chápání situace z pohledu druhé osoby 
• schopnost morálního úsudku 
• schopnost empatie – porozumět pocitům druhých 
• znát sociální normy a pravidla

Před našimi dětmi tak leží nelehký úkol. Měly by být připraveny řešit problémy, 
které jsme jim zde zanechali my, jejich rodiče, prarodiče i praprarodiče. Problémy 
v sociálních vztazích, ekologii, morálce, politice. Problémy, které mohou pro lidstvo 
znamenat tragédii, pokud nebudou řešeny. A k tomu budou potřebovat rozvinuté 
schopnosti jednat prosociálně. Začněme je to učit už v předškolním věku.

Výchova k demokracii musí na všech úrovních vycházet z  jednotného základu. 
Tímto základem jsou hodnoty typické pro demokratickou společnost, víru v lidská 
práva a  odpovědnost každého člena společnosti. Tyto hodnoty jsou tím, co by-
chom měli předávat našim dětem od nejútlejšího věku. Uvědoměle na tom můžeme 
pracovat také jako pedagogové v mateřské škole. Jako stěžejní hodnoty pro práci 
s předškoláky jsme zvolili následující hodnoty. Jejich aplikaci do pedagogického 
přístupu a programu uvádíme v části páté.

Bezpečí
Hodnotu bezpečí chápeme jako do praktické roviny posunutou úctu k životu, zdraví 
a celkově respektu k dalším lidským bytostem. Nejedná se tak pouze o bezpečí 
ve fyzickém smyslu slova, ale jde nám také o zajištění bezpečí psychického. Obojí 
jako základní hodnoty, bez kterých si lze těžko představit fungování jakéhokoli spo-
lečenství lidských bytostí.

Dobré mezilidské vztahy
Dobré mezilidské vztahy chápeme jako základní atmosférotvorný prvek, bez které-
ho si taktéž lze jen obtížně představit dobré prostředí pro vzdělávání a život vůbec. 
Úcta, respekt, zájem o druhého, přátelství a vzájemná pomoc jsou stavebními ka-
meny, které by měly děti od útlého věku chápat jako neopomenutelné při budování 
kvalitních vztahů. A to jak mezi vrstevníky, tak i vůči dospělým.

Pravda
Pravda nachází v dětském světě plném fantazií a her často místo obtížněji, než by 
se mohlo zdát. Nicméně právě pravdu a pravdomluvnost považujeme za klíčovou 
hodnotu, kterou je třeba dětem předávat. A to v první řadě pravdivým přístupem 

ze strany pedagogů k dětem. Z druhé strany vyžadujeme od dětí jasné rozlišení 
her, fantazií a lhaní. Lež chápeme jako problematický prvek v důležitém elementu 
mezilidských vztahů, totiž důvěře.

Svoboda
Děti potřebují zažít, cítit a uvědomovat si svoji svobodu. Svoboda každého z nás 
má však svoje limity. Limity ve vztahu ke druhému, ve vztahu k okolnímu prostředí, 
ve vztahu ke skupině. Děti potřebují tyto limity a s nimi případně spojené spory po-
moci rozklíčovávat, pojmenovávat a úspěšně řešit. A to s tím záměrem, aby do bu-
doucna byly schopny sporným situacím předcházet nebo je efektivně řešit.

Odpovědnost 
Děti vedeme k osobní odpovědnosti v jejich zatím malém světě. Ideálním prostřed-
kem pro děti předškolního věku, které žijí tady a teď a jejich hlavní oporou je ak-
tuálně prožívaná zkušenosti, je pocítit a pochopit přímý, přirozený důsledek svého 
jednání. Uvědomění osobní odpovědnosti a práce s ním je základem pro následnou 
práci se zvědomováním práv a povinností dítěte jakožto občana v dalším vzdělá-
vání.
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Navázání na RVP
IV.1 Psychosociální podmínky
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vymezuje hlavní požadav-
ky, podmínky a pravidla pro institucionální vzdělávání dětí předškolního věku. Toto 
vymezení vychází z  respektování faktu, že většina toho, co dítě prožije a přijme 
v prvních letech života, je trvalé a zhodnotí se v jeho budoucím životě. Z tohoto dů-
vodu Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání citlivě určuje rámec 
předškolního vzdělávání v intencích prosociálního prostředí, požadavků a pravidel 
tak, aby nové sociální prostředí, do kterého dítě z  rodiny přichází, mělo výrazně 
sociálně pozitivní a akceptující charakter. Je tedy třeba zajistit následující:

• Děti i dospělí se cítí v prostředí mateřské školy dobře, spokojeně, jistě a bezpečně.

• Nově příchozí dítě má možnost postupně se adaptovat na nové prostředí i situaci.

• Pedagogové respektují potřeby dětí (obecně lidské, vývojové a individuální), 
reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování ( jednají nenásilně, přirozeně 
a citlivě, navozují situace pohody, klidu, relaxace apod.). Děti nejsou neúměr-
ně zatěžovány, či neurotizovány spěchem a chvatem.

• Všechny děti mají rovnocenné postavení a žádné z nich není zvýhodňováno 
ani znevýhodňováno. Jakékoliv projevy nerovností, podceňování a zesměš-
ňování dětí jsou nepřípustné.

• Volnost a osobní svoboda dětí je dobře vyvážená s nezbytnou mírou omezení, vyplývají-
cích z nutnosti dodržovat v mateřské škole potřebný řád a učit děti pravidlům soužití.

• Dětem se dostává jasných a srozumitelných pokynů. Třída je pro děti kamarád-
ským společenstvím, v němž jsou zpravidla rády.

• Pedagogický styl, resp. způsob, jakým jsou děti vedeny, je podporující, sympa-
tizující, projevuje se přímou, vstřícnou, empatickou a naslouchající komunikací 
pedagoga s dětmi. Je vyloučeno manipulování s dítětem, zbytečné organizo-
vání dětí z obavy o časové prostoje, podporování nezdravé soutěživosti dětí. 
Jakákoli komunikace s dítětem, kterou dítě pociťuje jako násilí, je nepřípustná.

• Je uplatňován pedagogický styl s nabídkou, který počítá s aktivní spoluúčastí 
a samostatným rozhodováním dítěte. Vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě 
předškolního dítěte a potřebám jeho života ( je dítěti tematicky blízká, jemu 
pochopitelná, přiměřeně náročná, dítěti užitečná a prakticky využitelná.)

• Pedagog se vyhýbá negativním slovním komentářům a podporuje děti v sa-
mostatných pokusech, je uznalý, dostatečně oceňuje a vyhodnocuje konkrét-
ní projevy a výkony dítěte a přiměřeně na ně reaguje pozitivním oceněním, 
vyvaruje se paušálních pochval stejně jako odsudků.

• Ve vztazích mezi dospělými i mezi dětmi se projevuje vzájemná důvěra, tole-
rance, ohleduplnost a zdvořilost, solidarita, vzájemná pomoc a podpora. Do-
spělí se chovají důvěryhodně a spolehlivě (autenticky).

• Pedagog se programově věnuje neformálním vztahům dětí ve třídě a nenásil-
ně je ovlivňuje prosociálním směrem (prevence šikany a jiných sociálně pato-
logických jevů u dětí).

IV.2 Vzdělávací oblasti
Rámcový vzdělávací program dále určuje jakých dílčích dovedností, hodnot a po-
stojů se má dosahovat v jednotlivých oblastech. Jednotlivé vzdělávací oblasti tak 
z hlediska environmentální výchovy dále rozebereme.

Dítě a jeho tělo
„Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v  oblasti biologické je 
stimulovat a podporovat růst a neurosvalový vývoj dítěte, pod-
porovat jeho fyzickou pohodu, zlepšovat jeho tělesnou zdatnost 

i pohybovou a zdravotní kulturu, podporovat rozvoj jeho pohybových i manipulač-
ních dovedností, učit je sebeobslužným dovednostem a vést je k zdravým životním 
návykům a postojům.“

To vše lze uskutečňovat na čerstvém vzduchu při překonávání přírodních překá-
žek s pohybovým vyžitím ve volném čase, kdy využíváme smysly při vnímání přírody 
a vědomě se přizpůsobujeme podmínkám terénu a počasí, správně se oblékáme, 
uvědomujeme si, co je zdravé a co ne, co je nebezpečné a co nikoli. Při pohybu se 
děti naučí si své tělo uvědomovat, s pomocí pedagoga se dozvědí nové poznatky 
o fungování těla. Při rychlém pohybu se zadýchají, ucítí, jak jim tluče srdce, jaké to 
je jít poslepu, po hmatu, rozeznávat zvuky, tvary, barvy, chutě. Manipulovat se dá se 
všemi možnými přírodninami – zrnky obilí, mákem, kamínky, pískem, kůrou, žaludy, 
kaštany, ulitami. 

 
Dítě a jeho psychika

„Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v oblasti psychologické 
je podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost 
dítěte, rozvoj jeho intelektu, řeči a jazyka, poznávacích procesů 

a funkcí, jeho citů i vůle, stejně tak i jeho sebepojetí a sebenahlížení, jeho kreati-
vity a sebevyjádření, stimulovat osvojování a rozvoj jeho vzdělávacích dovedností 
a povzbuzovat je v dalším rozvoji, poznávání a učení.“

V této oblasti se lze zaměřit na popisování smyslových vjemů, zážitků, pocitů. Děti 
budou popisovat svá pozorování, své domněnky, formulovat otázky. Při spolupráci 
ve  skupinkách se budou muset domluvit, vymyslete strategii, obhájit svá stano-
viska, ptát se, rozšiřovat si slovní zásobu o nové pojmy a názvy živočichů, jejich 
mláďat nebo vývojových stádií, rostlin a  jejich částí, počasí apod. Budou si moci 
vybrat objekty svého zájmu a my je budeme podporovat v jejich zvídavosti a zájmu 
pozorovat.

Při volné hře venku budou přirozeně komunikovat. Přírodniny a  motivy zvířat, 
rostlin, krajiny a počasí mohou použít při vyjadřování svých estetických zážitků – 

   IV
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výtvarném, hudebním, pohybovém. Lze je využít při hrách k rozvoji pozornosti, pa-
měti a také jako východisko pro práci s informacemi.

V této oblasti přijde na řadu odborná literatura – encyklopedie a atlasy, a zároveň 
dětská a krásná literatura. Také zde lze využít ekonaratologii – vyprávění, kdy vypravě-
čem nemusí být člověk, ale zvíře, kámen u cesty, strom, kdy se posluchač zaposlouchá 
a vcítí do vyprávějícího, a kdy se v dítěti probouzí environmentální senzitivita. 

V jazyce lze vystopovat možná přirovnání k živočichům či rostlinám a uvědomo-
vat si vlastnosti, proč tomu tak je – hledat společné rysy a vlastnosti (skáče jako 
srna, mlčí jako ryba, má sluch jako rys, …).

Dítě a ten druhý
„Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v interpersonální oblasti 
je podporovat utváření vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělé-
mu, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komuni-

kaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů.“

V přírodě lze hrát řadu her, které posílí vztahy mezi dětmi i jejich vztah k prostředí, 
ve kterém se pohybují. Budou mít příležitost k rozvoji prosociálních vztahů

 – neutíkat pomalejším, pomoc nést batůžek unaveným, nabídnout své oblečení 
promočeným nebo těm, kterým je zima, pozdravit babičku na procházce s pejskem, 
podat hůl starému člověku, kterému upadla. Děti budou instruovány, jak se chovat 
ohleduplně, a samy budou vytvářet situace, které budou sloužit jako modelové

 – šermování s klacky, házení kameny, ulamování větví, plašení zvěře, zašlapování 
hmyzu. Při řízených činnostech i volné hře se budou děti učit respektovat pomalé 
a méně obratné, tolerovat ty, kdo se hůře a pomaleji vyjadřují, hůře slyší. Při činnos-
tech ve školce se budou učit vzájemně si naslouchat, při různých hrách s přírodní 
tematickou se budou učit dodržovat pravidla. Mohou například dramatizovat hry 
a situace s využitím personifikace zvířátek nebo rostlin.

Dítě a společnost 
„Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v oblasti sociálně - kul-
turní je uvést dítě do společenství ostatních lidí a do pravidel sou-
žití s ostatními, uvést je do světa materiálních i duchovních hod-

not, do světa kultury a umění, pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky 
i postoje a umožnit mu aktivně se podílet na utváření společenské pohody ve svém 
sociálním prostředí.“

V této oblasti se asi nejvíce budeme věnovat rozvoji společenského soužití a spo-
lupráci; děti se mohou setkat s myslivcem, pracovníky Lesů České republiky, eko-
logickými aktivisty apod. Budeme podporovat autentické vyjadřování, prosociální 
chování, povědomí o mezilidských a morálních hodnotách a vytvoření základů ak-
tivního postoje ke světu – vadí mi nepořádek kolem, plýtvání, a co mohu udělat pro 
to, aby to bylo jinak. Mohou se dozvědět přijatelnou formou o trvale udržitelném 

rozvoji a co to konkrétně znamená pro jejich život. Děti budou trénovat dovednosti 
vyjádřit se, navrhnout řešení. 

K  jiným kulturám se můžeme dostat například přes národní znaky (lípa – Čes-
ko a Slovinsko, javor – Kanada, dub – Německo, cedr – Libanon, kvetoucí třešeň 
– Japonsko, tulipány – Holandsko, jetel – Irsko, tygr – Bangladéš, panda – Čína, 
pták kiwi – Nový Zéland, klokan – Austrálie), knihami s přírodní tematikou, četbou 
o kulturách přírodních národů nebo prohlížením encyklopedií a atlasů, kde se děti 
dozvědí o exotických zemích a jejich přírodě, o lidech, kteří bojují za záchranu dešt-
ných pralesů nebo velryb – o lidských vzorech v angažovaném chování.

V rámci úvodu do světa kultury a umění můžeme hledat motivy přírody v lidové 
písni (kolik je písní například o vodě), seznámit se i s ukázkami vážné hudby – po-
slech Smetanovy Vltavy nebo Vivaldiho Čtvero ročních dob. Mnoho muzeí má už 
dnes nachystané výstavy a programy i pro předškolní děti.

Dítě a svět
„Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v environmentální oblas-
ti je založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho 
dění, o  vlivu člověka na  životní prostředí – počínaje nejbližším 

okolím a konče globálními problémy celosvětového dosahu – a vytvořit elementár-
ní základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte (člověka) k životnímu prostředí.“

V této vzdělávací oblasti se dílčí cíle nejvíce a přímo dotýkají životního prostře-
dí a ekologického chování. Děti si musejí postupně vytvořit kladný vztah k okolí 
školky, parku, louce nebo lesu, kam si chodí hrát a kde budou mít oblíbená zákoutí 
a místa pro své hry. Budou si dělat domečky, přehrady, zahrádky ze všeho, co ven-
ku najdou. Tak vznikne prostor k  rozhovorům o  tom, proč lidé přírodu znečišťují, 
proč některá zvířata a rostliny mizí a co s tím jako lidé můžeme dělat. 

Během roku si děti uvědomí proměny přírody podle ročních období, zjistí, že 
se každý rok toto schéma opakuje a že s těmito změnami je třeba počítat a zařídit 
se podle nich. Při zkoumání přírody budou nacházet různé živočichy v různých sta-
diích vývoje, které nebudou hubit, naučí se zbytečně přírodu neničit, protože k ní 
budou mít kultivovaný vztah. 

IV.3 Klíčové kompetence
V  předškolním věku se utvářejí elementární základy klíčových kompetencí, tedy 
kompetencí pro budoucí vzdělávání i pro osobní a občanský život. V souladu s pod-
mínkami a rámcovými cíli by tyto kompetence nikdy neměly být vytvářeny v roz-
poru s prosociálními tendencemi. Pravdou však je, že se tak občas, byť většinou 
neúmyslně, může dít. V následujících odstavcích se snažíme jednotlivé očekávané 
výstupy z Rámcové vzdělávacího programu pro předškolního vzdělávání operacio-
nalizovat do takového pedagogického přístupu, aby vhodně podporoval cíle envi-
ronmentální výchovy a výchovy k demokracii.
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Kompetence k učení
„Dítě ukončující předškolní vzdělávání soustředěně pozoruje, 
zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při 
tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů. Získanou zkušenost 

uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení.“

Pedagog vytváří dětem podnětné prostředí, připravuje podmínky pro zkoumání, 
experimenty, pomáhá najít souvislosti, nabízí symboly, podněcuje, provokuje, mo-
tivuje, evokuje. Děti do činnosti nenutí, vychází z jejich zájmů a zkušeností, vede je 
ke spolupráci a vzájemné pomoci.

„Dítě ukončující předškolní vzdělávání má elementární poznatky 
o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho 
rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v pro-

středí, ve kterém žije. Dítě klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, 
co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe 
vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo 
a zvládlo.“

Pedagog využívá vzniklých problémů, konfliktů, přirozených situací a zájmu dětí. 
Nabízí příležitosti pro pozorování, sbírání informací, hledá souvislosti a provokuje 
děti k tomu, aby klady otázky a hledaly na ně odpovědi. Pomáhá jim nacházet řeše-
ní, která jsou prosociální, mají pozitivní morální aspekt. 

„Dítě ukončující předškolní vzdělávání se učí nejen spontánně, 
ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si 
zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede po-

stupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům. Dítě odhadu-
je své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých. Pokud 
se dítěti dostává uznání a ocenění, učí se s chutí.“

Pedagog vnímá pokroky jednotlivých dětí a oceňuje je, podává jim zpětnou vaz-
bu o  správnosti učení, povzbuzuje a  podněcuje jejich chuť do  učení. Vyhledává 
dětem zajímavé příležitosti k učení, nabízí básničky a písničky, které mají vtip a děti 
zaujmou. Vysvětluje jim smysl činností, které dělají. Klade důraz na vzájemnou po-
moc a spolupráci.

Kompetence k řešení problémů
„Dítě ukončující předškolní vzdělávání si všímá dění i problémů 
v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších pro-
blémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem. Dítě 

řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostat-
ně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého. 
Dítě řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu 

a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; 
hledá různé možnosti a  varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom 
dosavadních zkušeností, fantazii a představivost.“

Pedagog upozorňuje děti na problémy v jejich blízkém okolí, oceňuje jejich snahu 
je řešit, vytváří dětem prostor pro samostatnost, podporuje jejich aktivitu, neopo-
míjí ocenit užitou zkušenost

„Dítě ukončující předškolní vzdělávání při řešení myšlenkových 
i praktických problémů užívá logických, matematických i empiric-
kých postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh 

a situací a využívá je v dalších situacích. Dítě si zpřesňuje početní představy, užívá 
číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti.“

Pedagog neřeší problémy za děti, ale pomáhá jim hledat cesty k  jejich řešení. 
Záměrně vytváří situace, ve  kterých musí děti pracovat s  matematickými pojmy 
a vnímat matematické souvislosti.

„Dítě ukončující předškolní vzdělávání rozlišuje řešení, která jsou 
funkční (vedoucí k  cíli), a  řešení, která funkční nejsou; dokáže 
mezi nimi volit. Dítě chápe, že vyhýbat se řešení problémů neve-

de k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou; uvědomuje si, že 
svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit.“

Pedagog podává dětem jasnou a srozumitelnou zpětnou vazbu na jejich chování 
a řešení problémů. Problémy neodkládá, ale řeší je tehdy, když nastanou.

„Dítě ukončující předškolní vzdělávání se nebojí chybovat, pokud 
nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu.“

Pedagog se zaměřuje spíše na proces než na produkt. Snaží 
se, aby děti cítily ve skupině dobře, nezažívaly pocit nebezpečí a selhání. 

Komunikativní kompetence
„Dítě ukončující předškolní vzdělávání ovládá řeč, hovoří ve vhodně 
formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, 
otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smyslu-

plný dialog. Dítě dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými 
prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.).“

Pedagog vytváří příležitosti k vyprávění zážitků a zkušeností dětí, dává jim do-
statečný prostor k vyjádření, aktivně jim naslouchá a podává zpětnou vazbu o tom, 
že porozuměl, podněcuje a provokuje je k řečovým aktivitám, reaguje empaticky 
na  pocity a  nálady dětí a  vytváří jim podnětné prostředí k  vyjadřování vlastních 
prožitků, pocitů a nálad. 
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„Dítě ukončující předškolní vzdělávání se domlouvá gesty i slo-
vy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci. Dítě 
v  běžných situacích komunikuje bez zábran a  ostychu s  dětmi 

i s dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou. 
Dítě ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní. Dítě průběžně rozšiřuje svou 
slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím.“

Pedagog aktivně a vědomě pracuje s verbálními i neverbálními komunikačními 
prostředky, spolu s dětmi vytváří symboly, které prakticky používají, ukazuje dě-
tem, k čemu je dobré umět číst a psát, seznamuje je s novými pojmy a pomáhá jim 
upřesňovat jejich obsah. Zásadně na  děti nekřičí a  nepřekřikuje je, domlouvá si 
s nimi pravidla jak se domluvit. Vytváří příležitosti k tomu, aby děti předávaly infor-
mace dospělým i sobě navzájem.

„Dítě ukončující předškolní vzdělávání dovede využít informativní 
a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, 
encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.). Dítě 

ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny 
elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku.“

Pedagog umožňuje dětem používat informativní a  komunikativní prostředky, 
zprostředkovává jim setkání s jinými jazyky a podněcuje jejich zájem o porozumění.

Sociální a personální kompetence
„Dítě ukončující předškolní vzdělávání samostatně rozhoduje 
o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej. Dítě si 
uvědomuje, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky.“

Pedagog vytváří dětem prostor pro samostatnost, dává výběr, podněcuje a pro-
vokuje diskuzi, ptá se dětí na jejich nápady, názory a podněty, které využívá při plá-
nování, upozorňuje na důsledky, které zvolené řešení může přinést, a nechává děti 
pocítit přirozené důsledky v pozitivní i negativní formě. Pedagog by v souvislosti 
s přirozeným důsledkem měl umět zachovat klid a nepřekrýt působení důsledku 
svým vlastním emočním projevem.

„Dítě ukončující předškolní vzdělávání dětským způsobem proje-
vuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná 
nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu 

a lhostejnost. Dítě se ve skupině dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných čin-
nostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní spo-
lečenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, 
vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy. Dítě napodobuje modely prosociálního 
chování a mezilidských vztahů, které nachází ve  svém okolí. Dítě se spolupodílí 
na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje 
dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim.“

Pedagog citlivě vnímá potřeby jednotlivých dětí a empaticky na ně reaguje. Snaží 
se být spravedlivý, citlivý a pomáhat těm, kteří jeho pomoc potřebují, a dávat naje-
vo svůj názor na negativní společenské chování. Vytváří dětem příležitosti ke ko-
operativním činnostem, k odreagování negativních emocí a agrese, podněcuje je 
k  řešení sporů a  konfliktů neagresivním způsobem, k  hledání kompromisů, uza-
vírání dohod a domluv, a to vše v dimenzích žádoucích společenských konvencí. 
Pravidla domlouvá s dětmi a snaží se je motivovat k tomu, aby hledaly i důsledky 
nedodržení pravidel.

„Dítě ukončující předškolní vzdělávání se při setkání s neznámý-
mi lidmi či v  neznámých situacích chová obezřetně; nevhodné 
chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout.“

Děti jsou často z rodiny informovány o tom, jak by se měly zachovat při setkání 
s cizím člověkem, ale když skutečnost nastane, zachovají se jinak. Proto je dobré, 
aby pedagog využil každé praktické situace k  tomu, aby si děti mohly podobné 
situace cvičit.

„Dítě ukončující předškolní vzdělávání je schopno chápat, že lidé 
se různí a umí být tolerantní k  jejich odlišnostem a  jedinečnos-
tem. Dítě chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lho-

stejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; 
dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování.“

Pedagog by neměl dětem vyvracet jejich pocity, ale hledat cesty, jak je vést k pro-
sociálnímu cítění a chování, na základě pochopení (nikoliv nátlaku či manipulace). 
Určitě by nebylo správné, aby dětem nařizovala, které dítě se má přesně jak zacho-
vat. V případě vzniklého konfliktu je vhodné konfrontovat děti s možnými pocity 
jiných dětí, ale na druhou stranu nesmí používat pocity jiných jako manipulaci. D2ti 
by měly mít možnost hovořit o svých pocitech, sdělovat je druhým a odstraňovat 
tak anonymitu jednotlivců ve skupině, a tím i snižovat rizika asociálních jevů mezi 
sebou. Tím, že poznám, co kdo cítí, přestává pro mne být pouhým obrazem, ale 
stává se lidskou bytostí.

Činnostní a občanské kompetence 
„Dítě ukončující předškolní vzdělávání se svoje činnosti a hry učí 
plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat. Dítě dokáže rozpo-
znat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé strán-

ky. Dítě odhaduje rizika svých nápadů, jde za  svým záměrem, ale také dokáže 
měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem. Dítě chápe, že se může o tom, 
co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá. Dítě má 
smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpo-
vědně; váží si práce i úsilí druhých.“
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Pedagog vytváří dětem příležitosti k  tomu, aby se mohly podílet na plánování, 
organizaci a evaluaci činností, ale třeba i na tvorbě podmínek a pravidel. Dítě by 
mělo být aktivním spolutvůrcem svého vzdělávání, být přijímáno jako partner, ne 
pouhý subjekt vzdělávání. 

„Dítě ukončující předškolní vzdělávání se zajímá o druhé i o to, co 
se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění. Dítě chápe, že zájem 
o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou 

přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají 
svoje nepříznivé důsledky.“

Aktivní děti to nemívají především ve  velkých kolektivech lehké. Pedagogovi 
může být jejich přespřílišná aktivita až protivná, dítě má nápady, jak něco udělat 
jinak, ale pedagog má jiný plán. Improvizovat na základě potřeb a přání dětí si do-
volí jen málokdo. Činorodost dětí by však měla být vždy oceněna, i v případě, že 
nápad není realizovatelný a neuskuteční se. Rozvedením konkrétních důvodů, proč 
daný nápad nerealizujeme, učíme děti, aby samy uměli odhadovat, je-li jejich řešení 
realizovatelné, či ne, a současně není od iniciativy odrazováno.

„Dítě ukončující předškolní vzdělávání má základní dětskou před-
stavu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami 
a normami, i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat. 

Dítě spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu 
a chápe potřebu je zachovávat. Dítě se uvědomuje svá práva i práva druhých, učí 
se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu.“

Pedagog by měl dětem zprostředkovávat setkávání s žádoucími morálními hod-
notami a  sám by měl být vzorem v  jejich naplňování. Někdy pedagog například 
váhá, zda utěšovat plačící dítě v obavě před žárlivostí druhých dětí a přede upřed-
nostňováním pozornosti na jedno dítě. Je potřeba si uvědomit, že osobní příklad, 
který pedagog v daném případě ostatním dětem dává, může být v případě zájmu 
o plačící dítě láska a soucit. Opomíjením plačícího ukazuje ostatním lhostejnost. 

Pravidla třídy by měla platit jak pro děti, tak pro dospělé. Když se domluvíme, že 
mluví jen ten, kdo drží kamínek (metoda talking stick), nemůže mluvit bez kamínku 
ani pedagog. Děti by měly vědět, že když vyřknou svůj názor, nebudou za něj kárá-
ny a bude jim nasloucháno. Mít možnost ovlivnit situaci, ve které se nacházím, patří 
k základním lidským právům a mělo by platit v každé škole.

„Dítě ukončující předškolní vzdělávání ví, že není jedno, v jakém 
prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí 
a že je může ovlivnit. Dítě dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje 

i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí 
(přírodní i společenské).“

Vnímavost vůči svému okolí, vůči tomu, co se okolo něho děje, jestli se někomu 
neubližuje, jestli by se okolo nás nedalo něco zlepšit, někomu pomoct, to jsou věci, 
které by měl pedagog s dětmi sledovat a naplňovat při každé sebemenší příleži-
tosti. Prosociálnost těchto kompetencí je velice transparentní a pedagog by si měl 
dávat pozor, aby nesklouzla pouze k formálnímu naplnění.



26 27

  Pedagogická koncepce
  Lesní mateřské školky Sýkorka

1. Obecná charakteristika

Lesní mateřská školka Sýkorka se nachází v  zahrádkářské oblasti v  Brně-Mokré 
Hoře. Je tvořený rozlehlým zatravněným pozemkem se zděným zázemím (chatou) 
a maringotkou. Leží v bezprostřední blízkosti lesa.

LMŠ Sýkorka má kapacitu 17 dětí na den. Děti ke svému pobytu využívají přilehlou 
zahradu s potokem, dále les a okolí. Na pozemku je dětem k dispozici chata, marin-
gotka, zastřešená pergola, sociální zázemí, lanové překážky, herní prvky ze dřeva 
a přírodnin, pískoviště, záhony a tvořivé koutky (kuchyňka, dílnička).

LMŠ Sýkorka zahájila svou činnost v březnu 2011 jako Dětský lesní klub Sýkorka. 
Dětem ve věku 3–7 let zprostředkovává výchovný a vzdělávací program.

2. Podmínky vzdělávání

2.1 Věcné podmínky

Dostupnost
S přihlédnutím na roční období je dostupnost LMŠ Sýkorka bezbariérová. Lze přijít 
pěšky (s kočárkem i s dítětem, které samo dojde) pět minut od zastávky MHD auto-
busu č. 70 zastávka Mokrá Hora, či přijet autem (s povolením vjezdu).

Chata a maringotka – vybavení
Chatka je vybavena kuchyňkou, jídelním prostorem a prostorem pro odpočinkový 
program dětí. Je vytápěna kamny na dřevo. V těsné blízkosti chaty se nachází nově 
zbudované sociální zařízení s teplou vodou a splachovacími záchody.

Maringotka je zateplená kamny na dřevo s možností odvětrávání (tři okna), zaříze-
ná šatnou pro děti, hracím prostorem s pracovními stoly.

Zahrada a její vybavení
Zahrada je o rozloze 1 900 m2 a terén plochy je zatravněný. Zahradou protéká potů-
ček Rakovec a zastiňuje ji několik vzrostlých smrků. Na pozemku je studna s pitnou 
vodou. Jsou zde tvořivé koutky: pískoviště, ohniště, koutek manipulační, koutek 
lezení, dětská kuchyňka, zoo-koutek, prolézačky ze dřeva, záhony, bylinková spi-
rála, tunel. 

Okolí 
Nejdůležitější z „věcných podmínek“ LMŠ Sýkorka je jeho bezprostřední okolí, pro-
tože děti tráví většinu programu právě pod širým nebem. Přilehlý listnatý les se 
rozkládá v členitém terénu a směrem k Ořešínu podél potůčku Rakovec přechází 
v les smíšený. V dostupné vzdálenosti se nacházejí rybníčky a brouzdaliště, která 
vytvářejí meandrující potůček. Prostředí s  rozmanitými biotopy je pro děti výbor-
ným tvořivým a „vzdělávacím“ zázemím.

2.2 Psychosociální podmínky

Pobyt v přírodě
Každodenní pobyt dětí v přírodě je garantem zdravého utváření osobnosti dětí. Pří-
roda dnes a denně dotuje děti smysluplnými impulsy. Děti mohou pracovat s různý-
mi materiály, které podněcují jejich tvořivost. Děti se učí přirozeným zákonitostem 
a souvislostem, které v nich rozvíjí pocit zodpovědnosti a sounáležitosti vůči všemu 
živému.

Skupina dětí
Skupina 16 dětí umožňuje dvěma pedagogům individuální přístup k dětem a uplat-
ňování respektujícího přístupu. Snažíme se, aby skupina byla věkově rozvrstvená, 
aby dětem umožňovala rozvíjet jejich sociální dovednosti. Fungování skupiny je 
dáno respektováním jednoduchých pravidel, které si děti postupně osvojují. Pra-
vidla se vztahují na pobyt v lese i na pozemku i v zázemí. Pravidla vytvářejí rámec 
bezpečnosti. Malý heterogenní kolektiv přináší tyto výhody:

• širší možnosti uplatnění respektujícího přístupu oproti autoritativnímu

• možnost utváření pravidel a programu společně s dětmi, společné domluvy

• individuální přístup (evaluace dětí, možnost pedagogů vycházet individuálním 
potřebám dětí)

• rozvoj komunikačních dovedností u dětí

• postupné utužování vztahů postavených na principech rovnoprávnosti oproti 
soutěživosti a sebeprosazování

• přirozenější fixování morálních zásad a způsobů chování ve skupině

Komunitní způsob fungování školky
Komunitní způsob vedení školky přináší dětem pocit, že školka je přirozeně integro-
vaná do života rodiny. Děti se tak mohou učit z širší palety vzorů, protože rodiče se 
podílejí svojí prací a účastí na budování a utváření celkové atmosféry školky. Pro 
děti je to cenná zkušenost, že každý může svým dílem obohatit společenství a že 
každý v něm má své místo. Rodiče se účastní a podílejí na chodu LMŠ Sýkorka díky:

  V 
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• schůzkám s rodiči

• společným přípravám slavností

• účastí na slavnostech

• společnému budování zázemí

• dnům rodičů

• komunikaci pedagogů s rodiči

2.3 Životospráva

Pobyt dětí v přírodním prostředí
Specifikem lesních mateřských školek je intenzivní pobyt dětí v přírodě, jenž vytvá-
ří přirozený rámec zdravého životního stylu. Děti mají denně dostatek pohybu, jenž 
zvyšuje jejich fyzickou zdatnost. Proměnlivost přírody a počasí přirozeně zvyšuje 
jejich odolnost a imunitu.

Stravování
Stravování dětem zajišťují rodiče. Rodiče připravují svačiny včetně pití, které si děti 
přinášejí v batůžku. Obědy zajišťují samotní rodiče, kteří k  tomu mají k dispozici 
zázemí chatky. Strava odpovídá zásadám zdravého životního stylu, tzn. ovoce, ze-
lenina, nejlépe celozrnné obilniny, luštěniny a jako doplněk mléčné výrobky, vejce. 
Dvakrát týdně je součástí jídelníčku maso.

Pitný režim
Na dobrý pitný režim dohlíží pedagog. V rámci programu v lese mají dětí pití v ba-
tůžkách od rodičů. Na pozemku LMŠ Sýkorka je k dispozici várnice s čajem.

3. Organizace vzdělávání

3.1 Organizace řízení 

Vnitřní – mezi zaměstnanci
• Pravidelné schůzky zaměstnanců

• Schůzky se zřizovatelem

• Individuální konzultace

Vnější – komunikace s rodiči
• Nástěnka 

• Elektronická pošta

• Společná setkání s rodiči

• Individuální povídání

3.2 Personální zajištění 

Vzhledem ke specifickému zaměření LMŠ Sýkorka je na pedagogický tým kladen 
požadavek vzdělání v oblasti pedagogiky či v oblasti environmentálních studií, pra-
xe s pedagogickým vedením předškolních dětí, zkušenosti s pobytem dětí v příro-
dě, kurz Respektovat a být respektován a dobrá fyzická kondice.

3.3 Spoluúčast rodičů

Chod LMŠ Sýkorka by se neobešel bez spolupráce s rodiči. Rodiče pomáhají při 
rozvoji zázemí, spolupracují při přípravě akcí pořádaných pro děti. Podílejí se na or-
ganizaci LMŠ Sýkorka. Mohou vést odpolední kroužky pro děti.

Důvody spoluúčasti rodičů na chodu LMŠ Sýkorka:

• Svépomoc jako jeden z důležitých kritérií udržitelného rozvoje LMŠ Sýkorka.

• Vytvoření rodičovské komunity pro budování přátelských vztahů mezi rodiči, pe-
dagogy a dětmi. Vzájemná podpora a komunikace umožňuje hladší řešení pro-
blémových situací, dává dětem intenzivnější pocit zázemí a důvěru ve vedení LMŠ 
Sýkorka.

• Dobrá komunikace pedagogů a dětí jako základ porozumění specifickým po-
žadavkům dítěte

• Radost nad společnými prožitky a  vytvořenými artefakty se stává spojnicí 
mezi „světem rodiny“ a světem dětí v LMŠ Sýkorka.

3.4 Pravidla lesa a Lesní mateřské školky Sýkorka

Pro bezpečné a bezproblémové fungování a zdravý pobyt dětí v LMŠ Sýkorka jsou 
sepsána pravidla, se kterými jsou seznámeni všichni, kdo se provozu účastní. Pravi-
dla jsou k dispozici na nástěnce na pozemku LMŠ Sýkorka i na webových stránkách 
jako součást provozního řádu (odstavec-5.1 Pravidla pobytu v zázemí, odstavec- 5.2 
Pravidla lesa).

Případné změny pravidel bývají předem avizovány.
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3.5 Systém organizace vzdělávání

LMŠ Sýkorka má svůj program, rytmus a řád, který se odráží v každodenních aktivi-
tách, v běhu týdne i koloběhu roku. Řád naplňuje děti potřebným pocitem bezpečí 
a jistoty, které jsou pevnou základnou pro jejich další rozvoj.

Rytmus dne
Denní program je koncipován jasně, aby děti měly v povědomí, jaká kvalita aktivity 
bude následovat. Během dne se střídají dvě základní kvality aktivit. aktivity volné 
a aktivity, které vznikají pod vedením pedagoga, díky nimž děti dosahují zklidnění 
a koncentrace.

Od září 2011 je v Lesní mateřské školce Sýkorka zaveden celodenní program.

Celodenní provoz 
PO–PÁ: 8:00–16:30

Během každodenního provozu se proměňují fáze volné (děti mají možnost spontán-
ně utvářet své aktivity) a fáze, ve kterých pedagog přichází se vzdělávací nabídkou, 
kdy dětem aktivity zprostředkovává.

DENNÍ ROZVRH
8:00–9:00   předávání dětí pedagogům, hry a činnosti dle vlastní volby v tvořivě
 uzpůsobeném zázemí lesní mateřské školky
9:00–9:15  ranní kruh, ranní rituál- probuzení a přivítání se se školkovým 
 skřítkem. Vzájemné seznámení, uvedení do dne (nastínění 
 programu, uvědomění dne-počasí, den v týdnu, měsíc). Společné
 rozhodování s dětmi nad denními aktivitami.
9:15–10:00   práce na pozemku (děti se podílejí na drobných pracích – úprava
 záhonů, příprava dřeva, odhazování sněhu, stavba dětského 
 koutku) a pohybové hry (hry zaměřené na psychomotorický rozvoj, 
 říkadla spojené s pohybem, tanečky, rozcvička, relaxační cvičení…)
10:00–10:30   osobní hygiena, svačina na pozemku
10:45–12:10   pobyt v lese s integrovaným enviromentálním programem
12:10  návrat z lesa
12:15–12:30   polední kruh, společné reflexe dne, zpívání s hudebními nástroji
12:30–13:00   hygiena, předobědový rituál (rytmizovaná průpověď, přání), 
 společný oběd
13:00–13:15   předávání dětí, které odcházejí po obědě
13:15–14:15  polední klid, četba pohádek a příběhů, předškolní příprava 
 pro předškoláky

14:15–14:45  odpolední svačinka
14:45–16:00   kroužky, odpolední program
16:00–16:30   předávání dětí

Měsíční rytmus
Pedagogický program vychází z  rytmu roku a  jeho měsíčních celků (integrované 
bloky). Každý měsíc dochází k  proměnám přírody, které inspirují naši školkovou 
činnost. Dění v přírodě reflektujeme skrze slavnosti a tematická setkání.

4. Charakteristika a obsah vzdělávacího programu

4.1 Zdroje pro vytváření vzdělávacího obsahu

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
Vzdělávací obsah vychází z  Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní 
vzdělávání a je sestavený tak, aby díky jeho uplatňování bylo dosaženo klíčových 
kompetencí, jenž jsou popsány v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní 
vzdělávání.

Alternativní směry v pedagogice
Lesní mateřská školka Sýkorka se ve svém pedagogickém pojetí inspiruje koncep-
tem lesních mateřských škol, proto děti tráví většinu času venku v přírodě za ka-
ždého počasí. Příroda se svojí proměnlivostí a situace vzniklé při pobytu v ní, se 
tak stávají nevyčerpatelným zdrojem vzdělávací nabídky, která děti rozvíjí v jejich 
celistvosti. Ve srovnání s jinými mateřskými školami je pro lesní školky typické ne-
zatěžování dětí klasickými hračkami. Děti mají k dispozici pracovní náčiní jako na-
příklad kolečka či motyčky, ale nejčastěji ke svým hrám využívají materiál, jejž jim 
nabízí sama příroda (klacíky, členitost terénu, potůček, přírodniny atd.). Tím jsou 
děti odkázány mnohem více sami na sebe na vlastní schopnost tvořit, schopnost 
imaginace, sociální dovednosti, samostatnost, jenž se v takovém prostředí rozvíjí 
mnohem snadněji.

Dalším naším velkým pramenem je waldorfská pedagogika, která nás inspiruje 
k uvědomění o nepostradatelnosti denního řádu v životě dětí, ale také k rozvíjení 
vnímavosti k proměnám přírody během koloběhu roku. Pocit řádu a předvídatel-
nost některých dějů přináší do psychiky dítěte pocit bezpečí a stálosti věcí. Proto se 
také dění v Sýkorce často otáčí kolem pravidelných slavností, jenž přirozeně reflek-
tují dění v přírodě a tím se stávají důležitým milníkem i zastavením v každodenním 
bytí a  také důvodem pro setkávání širší komunity prezentované rodiči a blízkými 
dětí. 
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Každodenní pobyt dětí v přírodě nás pedagogy přirozeně nutí sáhnout k dalšímu 
zdroji inspirace, kterým je environmentální výchova. Děti jsou skrze hry či apel 
pedagoga přirozeně vedeny k hlubší vnímavosti vůči přírodním dějům a tím k ucho-
pení jemných zákonů, ze kterých je přírodní dění utkáno. U dětí se tak zcela nená-
silnou formou utváří pozitivní vztah k přírodě a také touha ji chránit, což je jeden 
z hlavních cílů environmentální výchovy

Montessori pedagogika je inspirací pro lesní mateřské školky zejména tím, že 
vychází z potřeb malého dítěte, učí ho rozvíjet jeho smyslové vnímání, kterým obje-
vuje okolní prostředí, ale i samo sebe. Učitel v tomto přístupu podporuje přirozený 
zájem dítěte, pomáhá mu zafixovat si své pracovní návyky a řád, i vytvářet si svůj 
vlastní názor.

Inspirační zdroje pro přístup 
a metody pedagogů uplatňované v LMŠ Sýkorka
Pedagogové ve svém přístupu k dětem využívají zásad Respektovat a být respek-
tován. Děti jsou vnímány v komunikaci a společném rozhodování jako partneři, kteří 
se mohou na společném rozhodování podílet. Spolu s dětmi jsou utvářeny aktivity. 
Každý má prostor vyslovit svůj názor. Ale také se učíme naslouchat a respektovat 
názor či postřeh druhého. Děti se za podpory pedagoga učí důstojně zvládat kon-
fliktní situace. Pedagog je průvodcem dítěte na  jeho cestě za poznáním. Mnoho 
aktivit vzniká na základě impulsů, se kterými děti přicházejí. Pedagog je pouze dále 
rozvíjí a pomáhá je uchopit v širším rámci. Jeho cílem je probouzet aktivní zájem 
dětí a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a pozorovat. Pedagog se stává iniciač-
ním a motivačním prvkem ve skupině nikoliv tím, že by úkoloval, ale tím, že utváří 
vhodné prostředí a činnosti.

Další metodou, která přirozeně vyvěrá z  přírodních podmínek lesní mateřské 
školky, je prožitkové učení. Dětem nejsou předávány hotové informace, hračky, ná-
zory, postoje… Dítě dochází k vlastním závěrům na základě prožité zkušenosti. Vše 
okolo si může ohmatat, prožít, zakusit (samozřejmě v rámci pravidel bezpečnosti) 
a tím si utvářet reálnou představu o možnostech okolního světa.

Díky intenzivnímu pobytu v proměnlivém přírodním prostředí jsou děti mnohem 
více konfrontovány s různými předvídatelnými a i nepředvídatelnými situacemi a to 
nahrává k tzv. situačnímu učení. Reálné situace vzniklé během pobytu v lese dávají 
dětem možnost rozšiřovat svoje sociální dovednosti. Uvědomovat si vlastní mož-
nosti a tím rozvíjet schopnost jednat a hledat smysluplná řešení. Pedagog se jim 
v tomto procesu stává oporou a průvodcem.

4.2 Vzdělávací program
Důležitou součástí vzdělávacího programu je práce v integrovaných měsíčních blo-
cích. Každý měsíc ve vzdělávacím programu je zastřešen jednotným tématem, z ně-
hož veškerá vzdělávací nabídka a práci s dětmi vychází.

Vzdělávací nabídka je taková, aby přirozeně rozvíjela všechny kompetence vy-
tyčené v  Rámcovém vzdělávacím programu. Jsou to tyto: kompetence k  učení, 
kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální 
a personální, kompetence činnostní a občanské. Vzdělávací obsah pedagogické 
koncepce LMŠ Sýkorka se pokouší zahrnout všechny vzdělávací oblasti, kterými 
jsou: dítě a jeho tělo, dítě a jeho psychika, dítě a ten druhý, dítě a společnost, dítě 
a svět.

Děti jsou tedy provázeny jedním zvoleným měsíčním tématem (například téma: 
Měsíc září- doba sklizně s  podtématem: Poprvé ve  školce). Toto téma je dětem 
prezentováno v různorodých provázaných aktivitách (tj. integrovaný měsíční blok), 
které jsou smysluplně umístěny v denním řádu či v průběhu měsíce. Jsou to tyto 
aktivity:

• Cílená nabídka pedagoga: dětem jsou nabízeny hry, básničky, pohybová říka-
dla, písničky (i s hudebními nástroji), tvořivé aktivity, práce na pozemku, práce 
s knihami a didaktickými pomůckami, četba atd., které se většinou odehrávají 
na pozemku klu.

• Volná hra dětí: je nedílnou součástí přirozeného rozvoje osobnosti u  dětí 
předškolního věku. Děti u ní mají možnost rozvíjet většinu cílových kompe-
tencí. Pro volnou hru v LMŠ Sýkorka je vymezen ranní čas při předávání děti 
a taky doba během pobytu v lese.

• Enviromentální výchova: pedagog dětem nabízí aktivity, jež mají dětem pomoci 
v chápání přírodních dějů, poznávání přírody a přirozené provázanosti dění. V Sý-
korce se převážně odehrává během pobytu dětí v lese nebo při tematicky zamě-
řených programech školských zařízení pro environmentální vzdělávání.

• Kroužky: v Sýkorce probíhají ve třech odpoledních blocích, jež jsou součástí 
vzdělávací nabídky LMŠ Sýkorka. Jsou to kroužky dramatický, hudební a vý-
tvarný, které také reflektují měsíční téma.

• Předškolní příprava: v Sýkorce probíhá denně jak v rámci dopoledního pro-
gramu, tak v odpolední fázi (2x týdně 45 minut), kdy se u předškolních dětí 
pedagogové soustředí, mj. na základě pracovních listů, o dosažení školní zra-
losti. Předškolní výchova obsahuje grafomotorická cvičení pro rozvoj jemné 
motoriky, předmatematickou výchovu pro uchopení základní matematické 
představivosti, základní znalost abecedy a číslic, logopedická cvičení, znalost 
barev a rozvoj logického myšlení.

• Mimoškolkové aktivity: děti v Sýkorce nejsou fixovány pouze na prostředí 
a  bezprostřední okolí. Součástí vzdělávací nabídky v  každém měsíci bývají 
i aktivity, které rozvíjejí i kompetence činnostní a občanské. Jsou to například 
návštěvy, divadla, planetária, zoologické zahrady, dílny či farmy.

• Tvořivé prostředí: součástí vzdělávací nabídky je i tvořivé prostředí jako ma-
nipulační koutek, zookoutek, pískoviště, dřevěné hračky v  interiéru chatky. 
V současné době začínáme s realizací přírodní zahrady, která nabídku tvoři-
vých koutků ještě rozšíří.
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• Zaměření na  sebeobsluhu: každodenní pobyt venku si klade vyšší nároky 
na samostatnost a sebeobslužnost dětí. Tyto kvality se také snažíme u dětí 
cíleně rozvíjet.

• Slavnosti: jsou jedním ze specifik naší lesní školky. Slavnosti jsou součástí 
měsíčního programu. Jsou také motivačním prvkem každodenních aktivit dětí, 
zdrojem radosti při společných setkání vedení, rodičů, dětí a pedagogů LMŠ 
Sýkorka.

4.3 Hodnotová východiska práce pedagogů
• Pedagogové považují prostředí lesa/přírodní prostředí za prostor vhodný pro 

výchovu a vzdělávání. Zároveň jej vnímají jako prostor, kde děti mohou získat 
nepřeberné množství zkušeností.

• Pedagogové považují za důležité, aby děti vnímaly les/přírodu jako přirozený 
základ života, a aby se přírodní prostředí učily dobře poznávat v jeho souvis-
lostech a zákonitostech.

• Pedagogové se snaží s dětmi sdílet radost z pobytu v přírodě. Snaží se vy-
tvářet láskyplné prostředí a zároveň prostředí, kde humor má své místo. Tyto 
aspekty výchovy vnímají jako jedny z nejpodstatnějších, bez kterých se lidé 
v životě neobejdou.

• Pedagogové poukazují na skutečnost, že děti patří k jednomu živému celku, 
jsou součástí přírody a zároveň společnosti. Příroda se proměňuje v čase, děti 
to prožívají mj. při slavnostech, které tyto změny provázejí.

• Pedagogové při své výchovně-vzdělávací práci zdůrazňují aspekt udržitelnos-
ti životního prostředí v protikladu ke konzumnímu způsobu života.

• Pedagogové vedou děti k podporování slabšího silnějším, k vědomí nutnosti 
týmové spolupráce, dohody a respektu. Chtějí vést děti k samostatnosti.

• Pedagogové vychovávají pro praktický život.

4.4 Hodnoty a jejich poznávání 
v rámci výchovně-vzdělávacího procesu
Při své práci se pedagogové snaží vědomě předávat hodnoty, které jsou jim blízké, 
jako například svoboda, odpovědnost, rovnost, pravdomluvnost. Tato vědomá prá-
ce s hodnotami je zakomponována do každodenních aktivit, které jsou dětem na-
bízeny. Děti mají například možnost hlasovat o tom, na které místo se chtějí do lesa 
vydat. Svobodně mohou spolurozhodovat o plánu dne. Při pobytu v přírodě mohou 
děti plně pociťovat svobodu, ve smyslu volnosti prostranství a krásy, které nabízí 
(modré nebe nad hlavou, vnímání zvuků lesa v tichosti atp.), ale současně poznávat 
i hranice takové svobody – krutost zimy, žár slunce, nebezpečí pádu. V komunikaci 
s dětmi se pedagogové snaží o  to, aby děti věděly, že mají jejich důvěru a  také 
obráceně. K tomu slouží dodržování jednoduchých pravidel, např. odstup od ohně, 

nešermování s klacky. Je důležité vést děti i k tomu, aby si uvědomovaly odpověd-
nost samy za sebe, či lépe vědomí vlastního těla: budu-li v mrazu běhat bez čepice, 
mohu být nemocný. V přírodním prostředí jde také možná lépe než jinde zažívat 
naplno vědomí práva na život – koloběh života, péče o zvířátka, vnímání potřeb lidí 
versus život lesa, přičemž není nedůležité zdůraznění rovnosti všech (neubližovat, 
neponižovat, dokázat vyjádřit nelibosti – nedělej to, nelíbí se mi to, atp.).

V pedagogické činnosti LMŠ Sýkorka jde tedy mj. i o to, aby poznávání a prožívání 
základních lidských hodnot, univerzálních hodnot, bylo nedílnou a zároveň přiroze-
nou součástí školkového dne.

Jako stěžejní pro tvorbu i realizaci výchovně-vzdělávacího programu považujeme 
tyto hodnoty:

Bezpečí
Děti jsou chráněny jasnými pravidly, ve kterých mají oporu pro svobodné navazová-
ní vztahů s ostatními. Velice důležité je pravidlo – Mně se to nelíbí, které je jasným 
signálem k druhému, aby zastavil své jednání.

Další pravidla pro bezpečí:

• Vždy, když si nevím rady, zavolám dospělého, který mi pomůže

• Když si hraji, stále mám dospělého na dohled (hlavně v lese)

• Reaguji na volání dospělého (zastavím se a otočím se k němu)

Dobré mezilidské vztahy
Je kladen důraz na dobré vztahy dospělých k dětem i na vztahy mezi dětmi navzájem.

a) Úcta ve vzájemných vztazích: Neposmívám se druhým; Nepoužívám k oslovení 
hanlivých jmen; Dělám legraci, jen když to druhému nevadí.

b) Přátelství a vzájemná pomoc: Přátelství podněcujeme pomocí příběhů (o zví-
řatech, květinách), kde dobrý konec je podmíněn vzájemnou pomocí a přátel-
stvím. Děti povzbuzujeme, aby o sobě mluvily (ostatní je tak lépe poznají) a aby 
si pomáhaly (např. otevření svačiny, pomoc při lezení do kopce, nesení klacíků, 
vyrobení hračky, nalití čaje pro všechny,….).

c) Empatie: Dětem pomocí příběhů ukazujeme, jak se vcítit do druhého a jak mu 
pomoci (v rámci svých sil). Pokud jedno dítě nechtěně ublíží druhému, vedeme 
ho k tomu, aby se sám snažil vyřešit situaci – útěcha, pofoukání, omluva. Sna-
žíme se, aby si děti všímaly smutku nebo bolesti druhých a pokusily se je řešit.

Pravda
K dětem přistupujeme vždy pravdivě. Ukazujeme jim, že pravda, ač je někdy ne-
příjemná, je pro život důležitá. Dáváme pozor, abychom nezaměnili lež za fantazii. 
V tomto věku se dětem občas stírá rozdíl mezi realitou a fantazií (mají svůj svět plný 
zázraků).
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Proč děti lžou? Často ze strachu nebo získání pozornosti. Tím že vytváříme bezpeč-
né prostředí a děti tzv. nevyslýcháme a nesoudíme, předcházíme lhaní ze strachu. 
Téma cti a pravdomluvnosti mají děti opět možnost prožít v našich příbězích. Rytíř-
ské ctnosti. Máme témata dobrých skutků – máme i váhy kde vážíme dobro a zlo 
(Michaelské období).

Svoboda
Umožňujeme dětem prožít svoji svobodu v bezpečném rámci – např. výběr cíle vy-
cházky, výběr písně, výběr knížky na čtení). Při rozdílných názorech ukazujeme, jak 
situaci řešit – např. hlasování, domluva. Pokud je potřeba dodržet určité pravidlo, 
nabízíme alespoň možnosti – např. dítě nechce u jídla sedět- nabídneme několik 
míst k sezení. Ukazujeme dětem, že každá svoboda má svoje hranice – viz hodnota 
Bezpečí (pravidlo To se mi nelíbí).

Svoboda pohybu

Odpovědnost
Odpovědnost za své skutky. Co udělám, co řeknu má následky. Prožití dopadu při-
rozeného důsledku mé činnosti.

Pravidla a příběhy, které děti učí, že mají svoji hlavu, sílu a moc věci rozhodovat, 
zastavit a sdělovat své pocity a názory. A nemusí k tomu používat fyzickou sílu, křik, 
vztek, lži.

4.5 Měsíční celky (integrované bloky)
ZÁŘÍ:

Téma – sklizeň (plody – ovoce, obilí – žně „od klásku k chlebu“), odlet ptactva

Výlet – žně

Princip – vděčnost za dary

Slavnost dožínková (s rodiči, pro veřejnost)

ŘÍJEN:

Téma – stromy (listy), řemesla, materiály

Výlet – návštěva řemeslníka

Princip – odvaha, váhy: dobro X zlo

Slavnost – Michaelská (vnitřní, v rámci školkového programu)

LISTOPAD:

Téma – usínání přírody, zimní spáči, stromy, rostliny

Slavnost – sv. Martin (s rodiči, pro veřejnost)

Princip – dělení se o něco

Návštěva divadla

PROSINEC:

Téma – advent, Vánoce, čekání na světlo

Princip – obdarování, soucit a štědrost sv. Mikuláše a sv. Martina

Slavnost – Mikuláš (s rodiči, pro veřejnost)

V případě zájmu vánoční slavnost organizovaná rodiči

LEDEN:

Téma – vesmír, stopy, kůra, pupeny

Exkurze – planetárium

Slavnost – putování se třemi králi (vnitřní v rámci školkového programu)

Princip – Jsem součástí celku

Návštěva divadla

ÚNOR:

Téma – masopust, stopy, pupeny, kůra, zdraví, lidské tělo

Slavnost – masopustní

Princip – radost, zdraví

Návštěva divadla

BŘEZEN:

Téma – probouzení přírody, návrat ptáků, první jarní kytičky, mláďata

Slavnost – Morana (s rodiči, pro veřejnost)

Princip – čin pro druhého

DUBEN:

Téma – mláďata a rostliny, Velikonoce

Velikonoční týden 

Princip – naděje a nový začátek

Výlet – farma
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KVĚTEN:

Téma – voda a život v ní, květiny

Studánková slavnost (vnitřní, v rámci školkového programu)

Princip – srdce pro maminku (zemi)

Výlet k vodě

ČERVEN:

Téma – broučci, hmyz

Slavnost – Předškolácká (vnitřní v rámci školkového programu plus rodiče předško-
láků), Svatojánská (s rodiči, pro veřejnost)

Princip – porozumění

Výlet vlakem

4.6 Pedagogická práce s dětmi předškolního věku
Při práci s  dětmi předškolního věku (v  posledním roce docházky do  MŠ) vychá-
zejí pedagogové z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělává-
ní (RVP PV), aktualizovaný 2016. Lesní MŠ připraví dítě na školní docházku stejně 
kvalitně jako klasická MŠ. Děti z lesní MŠ mají navíc výbornou motorickou zdatnost 
a pevnější zdraví. Důraz je kladen na schopnost dětí vnímat okolní prostředí, vlastní 
úlohu v něm a zodpovědnost vůči němu. Pobyt v  lesní MŠ působí jako prevence 
odcizení přírodě.

4.6.1 Charakteristika práce
• prvky předškolní přípravy jsou součástí programu celého školkového dne

• předškolní dítě se učí ve venkovním i vnitřním prostředí (les, louka, zahrada, 
chatka, maringotka)

• pedagogové zprostředkovávají program v  integrovaných měsíčních blocích 
v souladu s proměnou přírody a kulturními tradicemi 

• samostatná předškolní příprava probíhá dvakrát týdně (45–60 minut) v rámci 
předškolácké skupiny 

• u dětí provádějí pedagogové pravidelnou evaluaci rozvoje školní zralosti

• předškolní děti mají více zodpovědnosti: mohou pomáhat při běžných činnos-
tech jako např. nalévání čajů, příprava dřeva, pomoc s menšími dětmi atp.)

4.6.2 Vzdělávací program předškolních dětí
Předškolní vzdělávání je inspirováno moderní pedagogikou s využitím situačního 
učení a učení v souvislostech. Při výběru aktivit pro předškolní děti vycházíme z ná-
sledujících oblastí:

Hrubá motorika – pohybové hry, lana, skoky přes švihadlo.

Jemná motorika a grafomotorika – cvičení na zápěstí a uvolňovací cviky s říkan-
kami, nácvik správného úchopu tužky a nůžek.

Motorika mluvidel – rytmické říkanky, artikulační cvičení, jazykolamy.

Zrakové vnímání a paměť – vnímání a rozlišování barev (pexesa, pexetria), zrako-
vá analýza a syntéza (skládání obrázků, puzzle), Kimovy hry, hry typu „Poznej, co 
se změnilo“.

Vnímání prostoru a prostorové představy – orientace v prostoru staticky i v pohybu.

Vnímání času – rozdělení dne s dílčími aktivitami, dny v týdnu, měsíce, roční ob-
dobí. Vnímání časové posloupnosti (pojmy dříve, předtím, potom).

Řeč a sluchové vnímání – škála aktivit zaměřených na vyprávění a převyprávění 
příběhů, logopedické básničky, pohádky.

Předmatematické představy – inspirace metodikou profesora Hejného (práce 
s kostkami, třídění, řazení, aktivní užívání základních matematických pojmů a geo-
metrických tvarů).

Blok předškolní přípravy má na  starosti pedagog, který pravidelně komunikuje 
s  rodiči a v případě nutnosti upozorní, na čem je doma potřeba s předškolákem 
pracovat.

4.6.3 Specifika předškolního vzdělávání 
v Lesní mateřské školce Sýkorka

• dítě získává schopnost adaptace na přírodní podmínky (umí si v přírodě a s pří-
rodou poradit)

• dítě poznává krásu přírodního prostředí ( je vedeno k  estetickému vnímání 
a všímavosti k okolní přírodě)

• při vzdělávání v přírodním prostředí dítě společně s pedagogem rozvíjí etický 
postoj k přírodě a environmentální vědomí

• dítě má možnost bezpečně riskovat (poznává své hranice a učí se odpověd-
nosti vůči sobě)

• vztah mezi dítětem a pedagogem je založený na laskavosti, vzájemné důvěře, 
pomoci a respektu

• dítě má dostatek prostor a času pro volnou hru

• dítěti jsou vědomě předávány hodnoty jako pravda, svoboda a odpovědnost 

• dítě je vedeno k dodržovaní dohodnutých pravidel

• dítě se učí vyjadřovat své vlastní emoce

• dítě vedeme k vnímání chyb podle staré moudrosti „chybami se člověk učí“
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5. Evaluační systém 

5.1 Evaluace vývoje kompetencí dětí

• Evaluace dětí probíhá na  základě průběžného sledování dětí. Závěry jsou 
v případě potřeby předávány rodičům formou osobního sdělení. Osobní kon-
takt rodiče a pedagoga je vítaný, prostor pro rozhovor je vyhrazen v době pře-
dávání dětí, případně na rodičovské schůzce. Navíc má každý pedagog vypsa-
né konzultační hodiny – kdy je možné si s ním domluvit individuální schůzku. 

• Každý pedagog má přidělené děti, jejichž vývoj zaznamenává do evaluačních 
archů. 

• Dvakrát do roka probíhá speciální schůzka pedagogů, na které se společně 
hodnotí všechny děti (lednová pedagogická schůzka a květnová pedagogická 
schůzka) – aby se hodnocení dítěte nezakládalo na názoru jednoho pedago-
ga, u každého dítěte jsou vyhodnoceny nejzávažnější pedagogické potřeby 
pro následující období.

• Na  těchto schůzkách pedagogové společně hodnotí děti také z  pohledu 
rozvoje klíčových kompetencí. Diskuzi facilituje určený pracovník, který má 
k pomoci formulář Zhodnocení vývoje klíčových kompetencí. V případě obje-
vených nedostatků v oblasti klíčových kompetencí se toto projeví na vzdělá-
vacích potřebách dítěte stanovených pro následující období.

5.2 Evaluace pedagogů a organizace 

• Interní evaluace pedagogů probíhá v rámci LMŠ Sýkorka průběžně, zároveň 
také pravidelně na  evaluačních schůzkách. Probíhá také externí supervize 
v rovině pedagogicko-psychologické. 

• Pedagogové si vedou pedagogický deník s měsíčními plány, dílčími příprava-
mi, novými vhodnými aktivitami, včetně vlastní reflexe a návrhů na zlepšení.  

• Probíhají hospitace z jiných a do jiných lesních mateřských školek za účelem 
vzájemných konzultací, prohlubování zkušeností a  dalšího pedagogického 
růstu.

• Pedagogové jsou motivováni k návštěvám odborných seminářů a výchovně-
vzdělávacích kurzů. 

• Sledujeme odborné články, časopisy a závěrečné práce s tématem lesní ma-
teřské školy, environmentální výchova, předškolní vzdělávání.
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Jak hodnotit: 
 
! zatím nezvládá, má výrazné problémy 

- spíše nezvládá, zvládá jen výjimečně nebo s dopomocí 

+ pravidelně zvládá, s občasnými obtížemi 

* zvládá spolehlivě, bezpečně 

? není hodnoceno, nelze spolehlivě určit 

  

 

Jméno dítěte:  Datum narození: Hodnotí: 
 
 
Perličky:  
 

1. 
pol. 

 

2. 
pol. 

 

  
 
1. Verbální komunikace (jazyk, slovní zásoba, srozumitelnost) 
 

  1. pol.  Komentář  2. pol.  Komentář 

Celkové hodnocení verbální komunikace  

 

 

 

Vyslovuje správně všechny hlásky   

Mluví ve větách, dovede vyprávět příběh, 
popsat situaci apod.   

Mluví gramaticky správně (správné užití 
rodu, čísla, času, skloňování, časování)   

Rozumí většině slov a výrazů běžně 
užívaných v jeho prostředí   

Má bohatou slovní zásobu konkrétních pojmů   

Dokáže si vhodně říci, co potřebuje   

Běžně komunikuje s dětmi i dospělými, 
funkční dialog, nevyskytují se nedorozumění   

 
 
2. Jemná motorika (jemné pohyby rukou, uchopování, manipulace s drobnými předměty) 
 

  1. pol.  Komentář  2. pol.  Komentář 

Celkové hodnocení jemné motoriky  

 

 

 
 

Upřednostňuje užívání pravé či levé ruky   

Je zručné při uchopování a zacházení 
s předměty (nůžky, nůž, pastelky, …)   

Tužku drží správně: třemi prsty, s uvolněným 
zápěstím   

Dokáže vést stopu tužky a napodobit 
základní geometrické obrazce, příp. písmena   

 
 
 

Přílohy 
Evaluační archy pro sledování vývoje kompetencí a vzdělávacích potřeb dětí před-
školního věku
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3. Hrubá motorika (pohybové dovednosti, obratnost) 
 

  1. pol.  Komentář  2. pol.  Komentář 

Celkové hodnocení hrubé motoriky  

 

 

 
 

Celková fyzická zdatnost   

Házení a chytání (míče)   

Rovnováha na jedné noze, skáče po jedné 
noze   

V běžném prostředí jistý pohyb   

Bezproblémově běhá, skáče   

 
 
4. Vztah k dospělým (navazování kontaktů, domlouvání se s pedagogy, rodiči, …)  
 

  1. pol.  Komentář  2. pol.  Komentář 

Celkové hodnocení vztahu k dospělým  

 

 

 
 

Zvládá odloučení od rodičů   

Vystupuje samostatně, má svůj názor, 
dokáže vyjádřit souhlas i nesouhlas   

Dovede odložit přání na pozdější dobu   

S dospělými (i neznámými) navazuje 
kontakt, dorozumí se s nimi bez problémů   

 
 
5. Vztahy k dětem (navazování vztahů, komunikace s dětmi, zapojení ve skupině)  
 

  1. pol.  Komentář  2. pol.  Komentář 

Celkové hodnocení vztahu k dětem  

 

 

 
 

Vystupuje samostatně, má svůj názor, 
dokáže vyjádřit souhlas i nesouhlas   

Dokáže vyjednávat a dohodnout se   

Dovede se zapojit do práce ve skupině, bez 
projevů prosazování se či nezúčastněnosti   

Komunikuje a spolupracuje s ostatními dětmi   

Dokáže si vytvářet vztahy s ostatními dětmi     

 
 
 
 
 
 
 

 

 
6. Vztah k hodnotám a pravidlům (dítě zná pravidla, chápe jejich smysl, respektuje je) 
 

  1. pol.  Komentář  2. pol.  Komentář 

Celkové hodnocení vztahu k pravidlům a 
hodnotám  

 

 

 
 

Uplatňuje základní společenská pravidla (umí 
pozdravit, požádat, poděkovat, omluvit se)   

Dovede se vcítit do potřeb druhého dítěte   

Při skupinových činnostech se snaží přispět 
svým podílem   

Pokud má aktivita pravidla, je ochotno je 
respektovat   

Dodržuje školková pravidla a chápe jejich 
smysl   

 
 
7. Sebeobsluha (schopnost postarat se samostatně samo o sebe a své věci) 
 

  1. pol.  Komentář  2. pol.  Komentář 

Celkové hodnocení sebeobsluhy  

 

 

 
 

Samostatně se obléká   

Samostatné při jídle   

Samostatné při zvládání pravidelných úkonů 
osobní hygieny   

Udržuje kolem sebe pořádek (je schopné si 
samo připravit a uklidit – např. pomůcky)   

Dovede si samo poradit s běžnými úkony 
(uklidí po sobě odpadek, utře rozlitý čaj, …)   

Dokáže se postarat o své věci (batůžek)   

 
 
8. Citová vyspělost (emoční stabilita, schopnost kontrolovat, hodnotit a řídit své chování) 
 

  1. pol.  Komentář  2. pol.  Komentář 

Celkové hodnocení citové vyspělosti  

 

 

 
 

Projevuje se jako emočně stálé, bez 
výrazných výkyvů nálad   

Reaguje přiměřeně na drobný neúspěch   

Dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či 
situaci   

Dovede řešit konfliktní situace, nebo se 
smířit s výsledkem, který nechtěl   

Dokáže sdělit své potřeby     
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9. Sociální informovanost (orientace v prostředí, v okolním světě, praktické informace o okolí) 
 

  1. pol.  Komentář  2. pol.  Komentář 

Celkové hodnocení sociální 
informovanosti  

 

 

 
 

Vyzná se ve svém okolí (ví, kde bydlí, kam 
chodí do školky apod.)   

Rozumí běžným okolnostem, dějům, jevům 
(má základní poznatky o přírodě i světě lidí)   

Ve známém prostředí se pohybuje a 
vystupuje samostatně   

S pomocí dospělého se dokáže zorientovat 
v novém prostředí   

Odhadne nebezpečnou situaci, neriskuje nad 
míru   

 
10. Školní připravenost (pracovní chování, pozornost, záměrná činnost, myšlenkové operace) 
 

  1. pol.  Komentář  2. pol.  Komentář 

Celkové hodnocení školní připravenosti  

 

 

 
 

Je schopné převzít úkol a pracovat na 
konkrétním zadání   

Dovede soustředit pozornost na určitou dobu 
na konkrétní činnost   

Dovede odlišit hru od systematické práce   

Nechá se namotivovat pro záměrné učení   

Dokáže nerušit v práci ostatní   

Dovede pracovat se strukturou slov (dělit 
slova na slabiky, odebrat první písmeno, …)  

 
 

 
Dovede porovnávat vlastnosti předmětů 
(velikost, tvar, váha, …)   

Vyjmenuje číselnou řadu a napočítá do 5/10  
 

 
 

Rozumí pojmům vyjadřujícím časo-
prostorovou orientaci (nad, včera, okolo, …)   

Užívá správně časoprostorových pojmů     

Zná bezpečně pojmosloví tvarů (kruh, 
čtverec, trojúhelník atd) a správně je používá     

Rozlišuje podstatné znaky předmětů (barvy, 
tvary, figury, pozadí, …)     

Rozlišuje zvuky (slyší hlásky ve slově)     

 

 

 

Zhodnocení celého pedagogického týmu na konci pololetí 

 

Datum 

záznamu 

 Pololetí  

 
Aktuální vzdělávací potřeby dítěte a závěry pro pedagogickou práci v následujícím období 

1 
Verbální 

komunikace 

 

 

 
2 

Jemná 
motorika 

 

 

3 
Hrubá 

motorika 

 

 

 
4 

Vztahy 
k dospělým 

 

 

 
5 

Vztahy 
k dětem 

 

 

 

 

 
6 

Hodnoty a 
pravidla 

 

 

 
7 

Sebeobsluha 
 

 

 

 
8 

Citová 
vyspělost 

 

 

 

9 
Sociální 

informovanost 

 

 

 
10 
Školní 

připravenost 

 

 

 

 

 

Celkově 
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Datum   Zhodnocení vývoje klíčových kompetencí 

Kompetence 
Dotčené 

dovednosti 
Slovní komentář 

1 
k Učení 

9.1 – 9.5 

10.1 – 10.5 

10.9, 10.10 

 

 

 
 

 

2 
k Řešení 
problémů 

5.1, 5.2 

8.2, 8.3, 8.4 

9.2 

10.6 – 10.10 

 

 

3 
Komunikativní 

1.1 – 1.7 

2.3, 2.4 

4.2, 4.4 

5.1, 5.2, 5.4 

 
 

 

4 
Sociální a 
Personální 

4.2, 4.3, 4.4 

5.1 – 5.5 

6.1 – 6.5 

8.1 – 8.5 

9.3, 9.4, 9.5 

 

 

 
 

 

5 
Činnostní a 
Občanské 

 

5.1 – 5.5 

6.1 – 6.5 

8.3, 8.4, 8.5 

9.3, 9.4, 9.5 

10.1 – 10.5 

 

 

 

 
 
 

 

Celkově 
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