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ABSTRAKT 

Bakalá ská práce je zam ena na problematiku vytvá ení školního vzd lávacího programu 

v mate ské škole. Teoretická ást se zabývá Rámcovým vzd lávacím programem pro p ed-

školní vzd lávání jako výchozím a závazným dokumentem, specifikuje základní vzd lávací 

oblasti p edškolního vzd lávání. Praktická ást se zabývá tvorbou školního vzd lávacího 

programu z pohledu ídícího pracovníka školy a její sou ástí je dotazníkové šet ení v mate -

ských školách. Cílem je zmapovat zkušenosti p i práci s novými Školními vzd lávacími pro-

gramy pro p edškolní vzd lávání. 

 

Klí ová slova:  

edškolní vzd lávání, kurikulum, rámcový vzd lávací program, školní vzd lávací program, 

profilace školy, klí ové kompetence, evaluace.   

 

ABSTRACT 

The bachelor thesis is focused on creating the school training program at nursery scho-

ol.The theoretical part covers general educational program as a basic and valid document 

and specifies basic educational fields of a preschool education. Practical part deals with 

creation of the school educational program from the point of view of school's top manage-

ment and it contains a questionnaire research among several nursery schools. The aim of 

this thesis is to identify experiences while working with new school educational programs. 
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ÚVOD 

„Teorie z stane pouhou teorií, pokud nep ikro íme k inu“.  J. A. Komenský 

Tento výrok známého filozofa a pedagoga má platnost i v dnešní dob  a v oblasti hledání 

správné cesty našeho výchovn -vzd lávacího systému platí dvojnásob. I p edškolní výchova 

si po roce 1989 za ala hledat vhodné postupy a sm ry, které by vedly k vytvo ení nových 

vzd lávacích program . Do této doby se naše mate ské školství prezentovalo docela kvalit-

ním, ale jednotným systémem výchovné práce. Pedagožky v mate ských školách pracovaly 

podle normativních osnov, plán  a metodik k jednotlivým výchovám. Práv  tato jednotnost 

v n kterých p ípadech omezovala spontánní aktivitu dít te a mnohdy dostate  nereflekto-

vala individuální p edpoklady jedince a jeho pot eby.  

Dnes je v p edškolním vzd lávání uplat ována r znorodost školních vzd lávacích progra-

, které vycházejí z alternativních pedagogických sm , i p irozených podmínek školy. 

Upustilo se od propracovaného, ale pon kud jednostranného rozd lování na výchovné slož-

ky a d raz je kladen na integrované vzd lávání, které postihuje celou osobnost jedince. Po-

slání mate ských škol už se nespat uje jen v tom, aby dob e p ipravily dít  na vstup do zá-

kladní školy, ale hlavn  v tom, aby dít  bylo vybaveno kompetencemi d ležitými pro jeho 

celý další život. Práce v t chto p edškolních za ízeních je nyní tedy svobodn jší, zajímav jší, 

ale také náro jší a odpov dn jší.  

Ve své bakalá ské práci jsem se zam ila na tvorbu školního vzd lávacího programu jako 

profilace školy, p emž pojem „ profilace“ je zde užíván ve smyslu vývoje a t íbení vlast-

ností konkrétního školního projektu. Jedním z d vod , pro  jsem si vybrala práv  toto té-

ma, je skute nost, že z pohledu sociálního pedagoga ve funkci ídícího pracovníka, vnímám 

dob e nastavený a vytvo ený Školní vzd lávací program pro p edškolní vzd lávání jako 

základ pro kvalitní výchovn -vzd lávací práci.  Mate ské školy jsou dnes více otev ené v i 

spole nosti a tvo í si vazby k r zným sociálním prost edím, jsou místem, kde se setkávají 

ti jiných národností, rozdílného v ku, ale i r zného sociálního i zdravotního znevýhod-

ní. Proto je d ležité vytvo it si vlastní školní program takzvan  na míru, který respektuje 

konkrétní podmínky školy dané lokalitou a zárove  vytvá í p edpoklady pro další celoživot-

ní rozvoj dít te v rámci jeho možností podmín ných  prost edím.  

V teoretické ásti se zabývám historií a vývojem p edškolní výchovy u nás, jsou zde zmín -

ny n které výchozí dokumenty a vzd lávací programy. Druhá kapitola je v nována Rámco-
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vému programu pro p edškolní vzd lávání, jako závaznému státnímu dokumentu. Ve t etí 

kapitole se pojednává o Školním vzd lávacím programu pro p edškolní vzd lávání, který 

edstavuje vzd lávací úrove  školní. V praktické ásti jsem pomocí výzkumu  zmapovala 

situaci na 21 mate ských školách ve Zlínském kraji. Odráží se v ní zkušenosti z tvorby i 

uskute ování t chto program  v praxi po dobu ty  let od jejich zavedení do škol. 

Dnešní d ti budou muset po celý sv j život elit zm nám ve všech možných oblastech. Pro-

to je prvo adým úkolem všech pedagog  dob e a adekvátn  je p ipravovat na další životní 

etapy a za ít je tedy postupn  vybavovat životn  d ležitými kompetencemi. Samoz ejm , že 

získávání klí ových kompetencí je proces dlouhodobý a celoživotní, ale práv  

v p edškolním v ku za íná a dobrý za átek je na každé cest  velmi d ležitý. Pro pedagogy 

je tato cesta jist  náro jší a vyžaduje plné nasazení, ale pro dít  je daleko p ínosn jší.  

A to je sm rodatné a m lo by to být ve všech sm rech rozhodující.  
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I.  TEORETICKÁ ÁST 
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1 KURIKULÁRNÍ DOKUMENTY P EDŠKOLNÍHO VZD LÁVÁNÍ 

Z historie vývoje p edškolní výchovy je patrné, že tato ást naší výchovn -vzd lávací sou-

stavy m la vždy a za všech okolností svoje vlastní cíle. P estože se vyvíjela pod vlivem celo-

sv tového spole enského d ní, hledala si vždy vlastní cestu a její historie p edstavuje adu 

pokus  o vytvo ení vlastního kurikula.  

„Kurikulum – že znamenat jak projekt, program i plán zám rného vzd lávacího p so-

bení, tak jeho obsahovou nápl  a zárove  dosažený výsledek v podob  zkušenosti, kterou 

jedinec b hem realizace kurikula získá“ ( Smolíková, et al. 2004, s. 47) 

Je to tedy  pedagogický dokument; program, projekt i plán zám rného vzd lávacího p so-

bení, který stanovuje cíle, obsah, podmínky a o ekávané výsledky vzd lávání. M že být 

formulován na úrovni státní, školní apod.; p edškolní kurikulum na úrovni státní je u nás 

formulováno v podob  Rámcového vzd lávacího programu pro p edškolní vzd lávání a na 

úrovni školní je reprezentují Školní vzd lávací programy pro p edškolní vzd lávání. 

 

1.1 edškolní vzd lávání do roku 1989 

Prvním u ebním a celistvým programem výchovy dít te v p edškolním v ku je Komenského 

Informatorium školy mate ské. V n m se objevují jak výchovné cíle- harmonický rozvoj 

osobnosti, tak vzd lávací obsah- poznatky o spole nosti a p írod  a také forma uskute o-

vání cíle- hra. Vedlejší roli zde hraje fakt, že Komenský nemyslí školou mate skou instituci, 

ale uvažuje tak o výchov  v mate ské náru i a rodinném kruhu. Mnohé myšlenky platí 

dodnes i pro moderní p edškolní vzd lávací program. Komenský ve svém díle poukazuje na 

to, že dosp lí by m li ve svém vlastním zájmu v novat svým ratolestem maximální pozor-

nost. Nazývá zde d ti nejdražšími klenoty a poklady, ukrytými v kolébce a poukazuje na to, 

že jsou budoucností národa. Pokud bude jejich výchova založená na porozum ní a respektu, 

bude zárukou dobrého a správného vývoje celé spole nosti. Komenský p ináší platné argu-

menty o kvalitní p edškolní výchov  a tlumo í sv j názor, že v život lov ka vše záleží na 

dobrém za átku. 

Podle Be vá ové (2003) je velmi významnou etapou v tvorb  p edškolního kurikula p elom 

18. a 19. století, kdy se rozvíjí institucionální výchova. V ele jedné z prvních opatroven, 
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edch dky  našich p edškolních za ízení, stál v roce 1832  u itel Jan Vlastimír Svoboda, 

který vytvo il první výchovný program Školka pro opatrovnu v Praze Na Hrádku. P edsta-

voval propracovaný systém po áte ního vzd lávání a kladl d raz na tení a psaní  

a mravní výchovu. Tato opatrovna sloužila také jako cvi ná škola, jako st edisko p ípravy 

budoucích u itel . V této dob  vznikaly také eské zahrádky a mate ské školy.  První eská 

mate ská škola vznikla v Praze u Svatého Jakuba v roce 1869. Jako zásadní mezník 

v tvorb  kurikulárních dokument  je možné považovat ministerský výnos o mate ských 

školách z roku 1872. Tato sm rnice ukládá mate ským školám podporovat a dopl ovat 

rodinnou výchovu, p ipravovat d ti na vstup do školy a rozvíjet je po stránce t lesné, du-

ševní a smyslové. Metody a formy práce v prvních školkách m ly bohužel strohý a školský 

charakter. 

Reformní hnutí na po átku 20. století p ineslo i do naší zem  zásadní zm ny. Léka ka Marie 

Montessoriová, John Dewey a Ellen Keyová vnesli do výchovy prvky protikladné strohému 

herbartovskému pojetí. Celá jejich koncepce vycházela z podrobného studia osobitých pro-

jev  dít te. Jak uvádí Šmelová (2004) pro rozvoj p edškolní výchovy té doby u nás jsou 

významné práce Idy Jarníkové Osnovy mate ské školy, Index pom cek a zvlášt  Výchovný 

program mate ských škol z roku 1927. Je to systematické pojednání o p edškolní pedagogi-

ce z hlediska teoretického i praktického, koncep ního i metodického. 

Další období je typické opakovanými neúsp chy ve snaze uzákonit p edškolní výchovu jako 

první lánek školské soustavy. Mate ské školy z stávají i nadále za ízením sociální pé e. 

V povále ném období prudce stoupá po et školek z d vodu zvyšující se zam stnanosti ma-

tek. V roce 1945 vychází první celostátní sm rnice Prozatímní pracovní program pro ma-

te ské školy. Ten je ješt  zpracován pod vlivem reformního hnutí. V dalším období se ve 

vývoji p edškolní výchovy odrazily spole enské a politické zm ny. Mate ské školy byly sice 

za azeny do školské soustavy, ale zárove  se za ala prosazovat jednotnost a uniformita ve 

výchov . Pracovní program pro mate ské školy z roku 1948 m l ideologicko-výchovný 

charakter orientovaný ke kolektivismu. V dalším oficiálním dokumentu z roku 1953 Proza-

tímní osnovy pro mate ské školy se poprvé objevuje len ní obsahu do výchovných složek. 

Podle Opravilové (2001) je další etapa významná tím, že opouští osnovy a postupn  je na-

hrazuje programy. Tyto programy sledují v kové zvláštnosti a jsou rozpracovány pro dv  

vývojové skupiny d tí. Pro mate ské školy jsou sm rnicí, pro jesle pouhým doporu ením. 

Problémem se ale stalo chápání závaznosti kurikula. Zda je závazné pro u itelku ve smyslu 
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co dít ti denn  nabídnout a p ipravit, i pro dít  ve smyslu toho, zda má zvládnout všechno 

co je uvedeno v programu. Sám obsah byl postupn  neúnosn  p edimenzován. V roce 1978 

vychází druhá verze Programu výchovné práce pro jesle a mate ské školy, pozd ji dopln ná 

dvoudílnou metodikou – Metodika výchovné práce v p edškolních za ízeních, I. – jesle, II. 

- mate ské školy.  

Poslední  Program výchovné práce pro jesle a mate ské školy ed spole enskými zm nami 

vychází v roce 1984. Je op t strukturovaný podle jednotlivých výchovných složek  

a podle v ku d tí rozpracovaný do úkol . Obsahuje také nové prvky, které odpovídají psy-

chohygienickým požadavk m dít te. Více respektuje p irozené a spontánní pot eby a aktivi-

ty d tí, uplat uje individuální p ístup, zabývá se otázkou motivace a adaptace. K tomuto 

programu byly vydávány metodiky k jednotlivým výchovám a pro v tší zjednodušení pláno-

vání výchovn -vzd lávací práce byly u itelkám nabídnuty tzv. asové tematické plány ve 

form  tabulek. Nebyly sice závazné, ale staly se univerzálním, všeobecn  používaným pod-

kladem výchovné práce a do roku 1989 také ovšem kontrolovaným. 

 

1.2 Zm ny v dokumentech od roku 1990 po sou asnost 

Spole enské zm ny p inesly samoz ejm  reformní snahy v mnoha oblastech. Jednou z nich 

byla i oblast p edškolního vzd lávání. V této dob  p estaly být jednotnou sm rnicí pro vý-

chovnou práci asov  tematické plány a rovn ž Program výchovné práce pro jesle a ma-

te ské školy (1984). Jednotlivé mate ské školy za ínají pracovat podle r zných program , 

jejichž volba a odpov dnost za pln ní už je pln  v kompetenci vedení školy. Nastává tedy 

zásadní zm na v p edškolní pedagogice, protože tzv. p edm tový model za íná být nahra-

zován modelem osobnostním, který byl koncipován v rámci grantového projektu Minister-

stva mládeže a t lovýchovy eské republiky. U jeho zrodu v roce 1993 stála doc. PhDr. 

Eva Opravilová, CSc. Základní charakteristikou tohoto humanistického modelu se stává 

orientace na dít  a d tství, princip alternativnosti, rozvoj komunikace a spolupráce 

s rodinou a v neposlední ad  d raz na samostatnost a tvo ivou aktivitu jedince. Tento mo-

del se následn  stal sm rodatným východiskem pro veškerý další rozvoj p edškolní výchovy 

u nás. V d sledku si vyžádal postupn  také zm ny v organizaci výchovn -vzd lávacího pro-

cesu. Za aly se snižovat po ty d tí na t íd , aby mohlo být uplat ováno hledisko individuál-
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ního p ístupu, režim dne se stal voln jší a pružn jší, byly z izovány v kov  heterogenní t í-

dy, docházelo k integraci d tí se speciálními pot ebami a rodi e se za ali spolupodílet na 

školním programu. Objevuje se sponzorování mate ských škol. Mezi bohatý vý et nadstan-

dardních aktivit se za adila logopedická pé e, výuka cizího jazyka, hudební a výtvarné 

kroužky, p edplavecký výcvik, jóga, sauna nebo cvi ení rodi  a d tí. Vzniká tak vlastn  

konkuren ní prost edí, školy se prezentují na ve ejnosti a ucházejí se tak o zájem rodi .  

Kvalita poskytovaného p edškolního vzd lávání je v tomto období velmi r znorodá a jako 

prevence vzniku nevhodných a nefunk ních program  vyvstává aktuální pot eba existence 

nového kutikulárního dokumentu, který by zajistil a jasn  stanovil základní koncepci vzd -

lávání. V kv tnu 2001 byl ukon en proces tvorby Rámcového vzd lávacího programu pro 

edškolní vzd lávání a následn  v roce 2004 je aktualizován. Jeho závaznost byla legislati-

vou zavedena až v roce 2007. (Šmelová, 2004) 

Cíl p edškolního kurikula, dosud p evážn  školsky formulovaný, byl v dokumentech nahra-

zen požadavkem zabezpe it uspokojování p irozených pot eb dít te a rozvoj jeho osobnos-

ti, ve spolupráci s rodinou a v návaznosti na ni. Každý jedinec má právo na výchovu  

a vzd lání ve smyslu podpory zdravého t lesného, psychického a sociálního vývoje. D leži-

té je také vytvá ení optimálních podmínek pro jeho individuální osobnostní rozvoj. P ed-

školní výchova totiž p ispívá ke zvýšení sociáln -kulturní úrovn  pé e o d ti a vytvá í zá-

kladní p edpoklady jejich pozd jšího vzd lávání“. (Be vá ová, 2003) 

Vzhledem k cíli bakalá ské práce je Rámcovému vzd lávacímu programu pro p edškolní 

vzd lávání v nována celá druhá kapitola práce. 

 

1.3 Sou asné vzd lávací a alternativní programy 

„Alternativní škola“ – obecný termín pokrývající všechny druhy škol (soukromé i státní), 

které mají jeden podstatný rys: odlišují se od hlavního proudu standardních (b žných, nor-

málních) škol ur ité vzd lávací soustavy. Odlišnost m že spo ívat ve specifi nostech obsa-

hu vzd lávání, organizace výuky, hodnocení vzd lávacích výsledk  žák  aj.“ (Pr cha, 

2003, s. 16) 

Alternativní pedagogika vznikala ve dvacátých a t icátých letech 20. století jako odpov  

na kritiku tradi ního školství 19. století. Tomu bylo vy ítáno, že neuznává d tskou p iroze-
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nost a nebere z etel na osobnost dít te a jeho zájmy. Nové alternativní školy prosazovaly 

naopak individualitu jedince, partnerský p ístup a soulad se spole ností a p írodou. 

V eské republice tyto alternativní pedagogické sm ry znovu ožívají po roce 1989, po ty-

icetiletém období jednotné školy. K nim vznikají i nové modelové programy, které sice 

využívají prvky z reformního pedagogického sm ru, ale zárove eší i aktuální spole enské 

problémy. Setkáváme se tedy se školami, zam enými na pedagogiku Marie Montessoriové, 

vzniká systém waldorfských mate ských škol, objevuje se program Za ít spolu a také nejno-

jší domácí eské Kurikulum podpory zdraví v mate ské škole. Dva poslední programy 

jsou projekty modelového charakteru a podle jejich vzoru už vznikají konkrétní školní kuri-

kula. Pojem alternativa v p edškolním vzd lávání dnes znamená p edevším r znost– variabi-

litu v nabídce vzd lávacích cest. Pro pedagogy a rodi e tak p edstavuje možnost výb ru a 

vlastní volby. Celá ada za ízení využívá ve své praxi pouze n které prvky z t chto pedago-

gických koncepcí. (Šmelová 2004). 

 

Waldorfské školy 

innost t chto škol vychází z antroposofie Rudolfa Steinera, který z pozorování sv ta  

a lov ka postupuje k základ m lidské existence a uv dom ní si pravé podstaty lov ka. 

Waldorfská škola zahrnuje obvykle školu mate skou a dvanáctiletou primární a st ední ško-

lu. Jsou to instituce svobodné, podporující individuální nadání a tvo ivý duchovní život. 

Jsou ízeny u itelskou samosprávou ve spolupráci se sdružením rodi , u itel  a p átel wal-

dorfského hnutí v daném míst . Podle Bruceové (1996) je cílem stát se školou sou asnosti a 

itom vychovávat pro budoucnost. P i konkretizaci cíl  je pln  respektováno zmín né an-

troposofické pojetí vývojových fází d tí a mládeže. Jedná se o t i sedmileté cykly, za jejichž 

vývojové mezníky se považuje vým na zub  a dosažení pohlavní zralosti. V prvních sedmi 

letech života dochází hlavn  k fyzickému rozvoji t la dít te. Hlavním cílem je zajistit d tem 

astné d tství, p i kterém nesmí docházet k p et žování intelektu  

a drilování. Podstatným prvkem výchovy v tomto období je napodobování, jako svobodný 

akt dít te v podn tném prost edí. Dalším d ležitým prvkem je základní pocit jistoty, kterou 

jedinec musí vnímat a v d sledku této jistoty m že být aktivní. V sou asné dob  je v naší 

republice celkem 7 mate ských škol a k nim je možné p adit také dalších 8 mate ských 
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škol s t ídami uplat ujícími waldorfskou pedagogiku. Asociace waldorfských mate ských 

škol má sídlo ve Waldorfské mate ské škole v Praze 3, Kon vov  ulici.   

 

Systém Montessori 

Školy tohoto typu se nazývají podle Marie Montessori, italské léka ky a pedagožky. Vý-

chovná práce je založena na principech pedocentrismu a cílem je svobodný p irozený vývoj 

dít te. Podle Zelinkové (1997) Montessoriová dosp la k p ekvapivému zjišt ní, že dít  se 

nau í chodit a mluvit skrze svoji vlastní tvo ivost, nikoli proto, že ho tomu u í dosp lí. Pro-

to vychovatel má z stávat v pozadí a pouze usilovat o to, aby se dít  co nejvíce projevilo a 

prosadilo, bylo samostatné a hlavn  nezávislé. P i výchovném p sobení se respektuje úcta 

ke svobod  dít te a jeho spontánnosti. P itom svoboda neznamená ne ízená živelnost, ale je 

zde velmi doce ován význam osobnosti, individuální zkušenost a vlastní innost dít te. 

Úst ední heslo montessoriovské pedagogiky mluví za všechno. „Pomoz mi, abych to doká-

zal sám“. V sou asné dob  existuje v naší republice 46 mate ských škol se zam ením na 

montessoriovskou pedagogiku. Ob anské sdružení eská asociace Montessori sídlí v Praze 

10, ulice Dvouletky 409. 

 

Zdravá mate ská škola 

Modelový projekt podpory zdraví vznikl v eské republice ve spolupráci s Ministerstvem 

zdravotnictví v rámci strategie Národního programu obnovy a podpory zdraví pro R. 

„Zdravá mate ská škola chce p ispívat:  

1. k tvorb  podmínek pro t lesnou, duševní a spole enskou pohodu dít te po dobu jeho   

pobytu v mate ské škole (podpora sou asného zdraví);  

2. k výchov  p edškolního dít te ke zdravému životnímu stylu, jenž je charakterizován 

- návyky a dovednostmi zdravého životního stylu 

- odolností v i stres m a zdraví škodícím vliv m, které mohou vést ke zneužití a závislos-

tem  (podpora budoucího zdraví)  

Oba tyto cíle se vzájemn  podmi ují (Havlínová, 1995, s. 17). 
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Realizování projektu se ídí t mito zásadami: vytvá í podmínky pro pohodu a zdraví, vy-

chovává ke zdravému životnímu stylu a opírá se o sociální a odborné partnery, se kterými 

spolupracuje. (rodina, obec..) 

 

Vzd lávací program Za ít spolu 

Tento vzd lávací program je u nás realizován od zá í 1994. Mezi jeho základní principy 

pat í individuální p ístup ke každému dít ti, integrované u ení pomocí hry, aktivní ast 

rodiny, organizace innosti d tí pomocí tzv. center aktivit a v neposlední ad  také profesní 

a osobnostní r st pedagog . Osobnostní pedagogika, která je v tomto programu uplat ová-

na vede d ti p edevším k odpov dnosti a svobod . Pedagog je zde sice chápán jako autori-

ta, ale ve smyslu vyzrálé osobnosti, která se stává dít ti pomocníkem a pr vodcem na jeho 

cest  k poznávání. Každé dít  má právo projevovat se jako jedine ná osobnost, má právo na 

to být jiné. Náro nost realizace je postavena na schopnosti pedagog  zm nit sv j pohled na 

dít  a být pro n  partnerem bez tendence manipulovat a direktivn ídit. Podmínkou materi-

ální je podn tné prost edí a uspo ádání d tí p i jednotlivých innostech. P estože se objevují 

i innosti ízené, p evládají voln jší formy práce postavené na pozitivní atmosfé e ve skupi-

 a na vzájemné d e a dodržování spole  stanovených pravidel.(Gardošová, 2003)  
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2 RÁMCOVÝ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO P EDŠKOLNÍ 

VZD LÁVÁNÍ 

Rámcový vzd lávací program pro p edškolní vzd lávání (dále jen RVP PV) tvo í spole  

s Národním programem vzd lávání (Bílá kniha) z n hož vychází, státní úrove  v systému 

vzd lávacích dokument . Bílá kniha nasti uje program rozvoje vzd lávání v eské 

republice do roku 2010 a stanovuje po áte ní vzd lávání jako celek. Rámcové vzd lávací 

programy na ni navazují a stanovují rámec pro jednotlivé vzd lávací etapy (p edškolní, 

základní a st ední). Vzd lávací dokumenty jsou tedy tvo eny na dvou úrovních a to státních 

a školních. V p edškolním vzd lávání na úrovni školním hovo íme o Školním vzd lávacím 

programu pro p edškolní vzd lávání ( dále jen ŠVP PV). 

 

       Tabulka . 1: Systém kurikulárních dokument   

  Zdroj ( Smolíková, et al. 2004, s. 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RVP PV je tedy základním pedagogickým dokumentem, p ístupným pro pedagogickou  

i nepedagogickou ve ejnost a p edstavuje vzd lanostní základ, na který navazuje další 

povinné vzd lávání a následující etapy (Šmelová,  2004). 
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2.1 Platnost Rámcového vzd lávacího programu pro p edškolní vzd lá-

vání 

RVP PV vymezuje hlavní požadavky, podmínky a pravidla pro institucionální vzd lávání 

tí p edškolního v ku. Tato pravidla jsou platná pouze pro pedagogické innosti, které 

probíhají ve vzd lávacích institucích za azených do sít  škol a školských za ízení. RVP PV 

ur uje spole ný závazný rámec, je otev ený pro školu, u itele i d ti a vytvá í tak podmínky, 

aby si každá škola mohla vytvá et sv j vlastní ŠVP PV (Smolíková, et al. 2004). 

 

2.2 Hlavní principy 

RVP PV v souladu s odbornými požadavky sou asné kurikulární reformy: 

 akceptuje p irozená vývojová specifika d tí p edškolního v ku a d sledn  je promí-

tá do obsahu, forem a metod jejich vzd lávání (Smolíková, et al. 2004) 

Z tohoto principu vyplývá nutnost a pot eba vzd lanosti pedagog  v oblasti vývojové psy-

chologie a schopnost aplikace jejich poznatk  v praxi. Je t eba zohled ovat p i práci s kon-

krétní v kovou skupinou její vývojová specifika a zvláštnosti. 

 umož uje rozvoj a vzd lávání každého jednotlivého dít te v rozsahu jeho individu-

álních  možností a pot eb (Smolíková, et al. 2004) 

Tento požadavek se týká také specifických vzd lávacích pot eb a vyžaduje kompetenci    

pedagoga dob e se orientovat v oblasti pedagogické diagnostiky, správn  diagnostikovat 

výchozí situaci každého dít te a dále sledovat a podporovat jeho individuální rozvoj. 

 zam uje se na vytvá ení základ  klí ových kompetencí dosažitelných v etap  p ed-

školního vzd lávání 

  definuje kvalitu p edškolního vzd lávání z hlediska cíl  vzd lávání, podmínek, ob-

sahu i výsledk , které má p inášet 

 zajiš uje srovnatelnou pedagogickou ú innost vzd lávacích program  vytvá ených 

a poskytovaných jednotlivými mate skými školami (Smolíková, et al. 2004) 

Požadavkem vytvá et si vlastní vzd lávací program je na pedagoga, pedagogický sbor  

a ostatní pracovníky p enesena zodpov dnost za proces vzd lávání , ale i jeho plánování, 
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vyhodnocování. 

 vytvá í prostor pro rozvoj r zných program  a koncepcí i pro individuální profilaci 

každé mate ské školy (Smolíková, et al. 2004) 

Je o ekáván profesionální p ístup nejen p i vytvá ení vlastních ŠVP PV, ale také p i jejich 

obhajování a prezentaci na ve ejnosti, nebo  tyto programy jsou ve ejnými dokumenty. 

 umož uje mate ským školám využívat r zné formy a metody vzd lávání a p izp so-

bovat vzd lávání konkrétním regionálním i místním podmínkám, možnostem  

a pot ebám (Smolíková, et al. 2004) 

Základním požadavkem je dobrá znalost všech vhodných a dostupných metod i forem prá- 

ce, které jsou založeny na p ímých zážitcích dít te, vytvá eních a využíváních  situací a na 

principu p irozené nápodoby (prožitkové, kooperativní, situa ní, a spontánní u ení). 

 poskytuje rámcová kriteria využitelná pro vnit ní i vn jší evaluaci mate ské školy 

(Smolíková, et al. 2004) 

 

2.3 Pojetí a cíle p edškolního vzd lávání 

edškolnímu vzd lávání je v Bílé knize v nována velká pozornost, jsou zde jasn  deklaro-

vány jeho cíle i podmínky.  

Hlavním úkolem institucionálního p edškolního vzd lávání je dopl ovat rodinnou výchovu a 

zajistit tak dít ti prost edí s dostatkem mnohostranných podn  k jeho aktivnímu rozvoji a 

ení. P edškolní vzd lávání má obohatit denní program d tí v pr hu jeho p edškolních 

let a poskytnout dít ti odbornou pé i. M lo by také usnad ovat jeho další životní  

a vzd lávací cestu. Na základ  dlouhodobého a každodenního styku s dít tem m že p ed-

školní vzd lávání plnit i úkol diagnostický, zejména ve vztahu k d tem se speciálními vzd -

lávacími pot ebami. Je schopné poskytnout v asnou speciální pedagogickou pé i  

a zlepšovat tak vzd lávací a životní šance jedince. P edškolní vzd lávání neposkytuje stupe  

vzd lávání a není ani povinné a podle školského zákona je považováno za službu ve ejnou. 

(Be vá ová, 2010)  
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RVP PV pracuje se ty mi cílovými kategoriemi: 

Na úrovni obecné: 

1. Rámcové cíle – vyjad ují univerzální zám ry p edškolního vzd lávání.  

2. Klí ové kompetence – p edstavují výstupy, dosažitelné v p edškolním vzd lávání. 

Na úrovni oblastní: 

3. Díl í cíle – vyjad ují konkrétní zám ry p íslušející ur ité vzd lávací oblasti. 

4. Díl í výstupy – díl í poznatky, dovednosti, postoje a hodnoty. 

 

 

  Tabulka . 2: Systém cíl  v RVP PV  

          Zdroj (Smolíková, et al. 2004, s. 10) 
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2.3.1 Rámcové cíle 

Rámcové cíle ve svém celku vyjad ují základní sm r a orientaci p edškolního vzd lávání. 

Pokud jsou napl ovány, sm uje se k utvá ení základ  klí ových kompetencí. Jestliže vzd -

lávání obsahuje zárove  oblast poznatk , hodnot a postoj , získává dít  dovednosti mnoho-

strann jší, dokonalejší a prakticky využiteln jší. Tyto cíle jsou svým zp sobem univerzální, 

irozené a všudyp ítomné. Jejich znalost a pochopení by m lo být pro pedagoga samoz ej-

mostí a nutností. V po áte ní fázi práce s rámcovými cíli je pot ebné dob e si ujasnit vzd -

lávací priority a konkretizovat  požadované morální hodnoty. Je t eba si je p ipomínat nejen 

i ízených innostech s d tmi, ale i p i stravování, pobytu venku a odpo inku (Svobodová, 

2010). 

Pedagog na dít  tedy p sobí ve t ech cílových oblastech a to jsou: 

- rozvíjení dít te a jeho schopnosti u ení, 

- osvojení si základ  hodnot, na nichž je založena naše spole nost, 

 - získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost 

    p sobící ve svém okolí. 

2.3.2 Klí ové kompetence 

Jsou obecn  formulovány jako soubory p edpokládaných v domostí, dovedností, schopnos-

tí, postoj  a hodnot (Smolíková, et al. 2004). Tyto kompetence jsou velice široké a p ed-

školní pedagog musí zvládnout dovednost ur itou kompetenci konkretizovat do podoby 

výstupu z konkrétní innosti. S klí ovými kompetencemi se tedy pracuje spíše jako 

s celkem, ale v rámci plánování inností si pedagog stanovuje spíše konkrétn  sledovaný 

výstup (díl í výstup). Klí ové kompetence jsou v RVP PV formulovány tak, že se navzájem 

podporují a rozvíjením jedné, rozvíjíme i kompetence další (Svobodová, 2010). 

Pro etapu p edškolního vzd lávání jsou za klí ové kompetence považovány: 

1. kompetence k u ení 

2. kompetence k ešení problém  

3. kompetence komunikativní 

4. kompetence sociální a personální 
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5. kompetence innostní a ob anské 

Úrove  kompetencí, obecn  dosažitelná p edškolním dít tem, vyjad uje o ekávaný vzd lá-

vací p ínos p edškolního vzd lávání, tedy to, ím m že mate ská škola p isp t k výbav  

dít te pro celoživotní u ení. (Smolíková, et al. 2004) 

 

2.4 Vzd lávací obsah a vzd lávací oblasti 

Vzd lávací obsah v RVP PV je formulován tak, aby odpovídal specifice p edškolního vzd -

lávání, jeho integrované a innostní povaze. P edstavuje tak kompaktní, vnit  propojený 

celek, kde je u ivo formulováno v podob inností praktických i intelektových. Pojem u i-

vo je tady nahrazen pojmem vzd lávací nabídka.  

Jednotlivé vzd lávací oblasti zahrnují díl í cíle, vzd lávací nabídku a o ekávané výstupy. 

itom díl í cíle vyjad ují to, co by m l pedagog sledovat a u dít te podporovat. Vzd lávací 

nabídka je chápana jako prost edek vzd lávání  a p edstavuje soubor praktických i intelek-

tových inností. O ekávané výstupy jsou díl í výstupy vzd lávání a jsou formulovány tak, 

aby m ly charakter zp sobilosti. 

Vzd lávací obsah je uspo ádán do p ti vzd lávacích interak ních oblastí: biologické, psy-

chologické, interpersonální, sociáln -kulturní a enviromentální. Podle Šmelové (2004) pou-

ze takto vytvo ený a koncipovaný vzd lávací obsah vytvá í podmínky pro integrované vzd -

lávání. Dále už si jej pedagogové uspo ádají do tzv. tematických celk , ve kterých se prolí-

nají všechny uvedené oblasti a dochází tak k p irozenému rozvoji celé osobnosti dít te. RVP 

PV opouští model, který je orientovaný p edm tov  a je nahrazen modelem osobnostním. 

Jednotlivé oblasti jsou nazvány: 

1. Dít  a jeho t lo (oblast biologická). 

2. Dít  a jeho psychika (oblast psychologická). 

3. Dít  a ten druhý (oblast interpersonální). 

4. Dít  a spole nost (oblast sociáln -kulturní). 

5. Dít  a sv t (oblast enviromentální). 

Vzd lávání tedy obsahuje celou osobnost dít te a tím je zd raz ován holistický p ístup. 
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Dalším novým pojmem z oblasti vzd lávací nabídky je pojem integrovaný blok. Nese ve 

svém názvu podstatu prom ny p edškolního vzd lávání. 

 „Neodehrává se formou izolovaných výchovných složek ani vzd lávacích oblastí, ale inte-

grovan , ve vzájemném propojení všech vzd lávacích oblastí. Nabídka inností je provázá-

na tématem, které je d tem blízké, pro n  p irozené a jim užite né.“ (Be vá ová, 2010,  

s. 53) 

 

2.5 Jak pracovat s Rámcovým programem pro p edškolní vzd lávání 

V sou asné dob  má RVP PV už za sebou první inovaci a docela jist  jej mnohé další eka-

jí. Budou to ale pouze úpravy n kterých formulací, jinak se dá p edpokládat, že pokud se 

nezm ní zásadn  politika státu, nenastanou ani zásadní zm ny v p ístupu k p edškolnímu 

vzd lávání. (Svobodová, 2010) 

Je velmi d ležité, aby RVP PV byl v praxi na mate ských školách využíván jako tzv. živý 

dokument, aby se nestal jen závazným dokumentem, kterým se budeme stereotypn  zabývat 

a bez hlubšího pochopení a porozum ní používat p i výchovn -vzd lávací innosti. P estože 

to tak mnohým pedagog m p i jeho zavedení p ipadalo, není v bec dokumentem složitým a 

neuchopitelným. Pokud se ale pedagog omezí p i práci s RVP PV pouze na jeho etbu, pro-

vádí tak velmi neefektivní innost.  

Aplikace RVP PV v mate ské škole  by m la být záležitostí editelky, která p sobí nejen 

jako ídící pracovník, ale také jako odborník na vzd lávání svých pedagogických koleg   

a provozních zam stnanc . (Svobodová, 2010) 

RVP PV byl dlouho o ekávaným a p ipravovaným dokumentem, realizuje se na jednotli-

vých školských za ízeních, které si na jejich základ  tvo í své vlastní ŠVP PV.  
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3 ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO P EDŠKOLNÍ 

VZD LÁVÁNÍ 

ŠVP PV p edstavuje základní pedagogický dokument pro práci školy. Východisko pro jeho 

zpracování tvo í RVP PV, který vyjad uje optimální p edstavu o institucionálním vzd lává-

ní, ale poskytuje pouze rámec t chto pravidel. Vznikal se zám rem poskytnout školám v tší 

autonomii a p itom garantovat ur itou kvalitu p edškolního vzd lávání. Není to tedy pro-

gram, podle n hož by bylo možné p ímo vést výchovn -vzd lávací práci, ale dokument, 

podle n jž se školy ídí p i tvorb  vlastních ŠVP PV. Podle školského zákona1 má zodpo-

dnost za vytvo ení programu editel školy, který jej také vydává. Je to dokument ve ejný 

a p ístupný. editel mate ské školy také musí ŠVP PV dle školského zákona projednat se 

izovatelem školy. M li by s ním být také obeznámeni rodi e d tí, kte í mate skou školu 

navšt vují. V n kterých m stech, která mají k dispozici v tší po et škol, si rodi e vybírají 

za ízení pro své dít  práv  podle ŠVP PV a jeho zam ení (Svobodová, 2010). 

Tvorba konkrétního ŠVP PV není tedy proces jednoduchý a má nesmírnou cenu nejen kv li 

samotnému dokumentu, který vznikne, ale práv  p edevším kv li tomuto samotnému proce-

su. Pokud prob hne týmová spolupráce ve tvo ivém a inspirujícím duchu, p inese mate ské 

škole mnoho dobrého. Je t eba zjistit aktuální situaci školy, ujasnit si, jaký je v bec význam 

samotného tvo ivého procesu, dále je dobré ur it si jednotný sm r, jakým se škola vydá a 

dodržovat správné zásady, které jsou nejen v po áte ní fázi velmi d ležité. V záv ru není 

možné opomenout možná rizika, která jsou s tvorbou ŠVP PV spojena. Podrobn ji se tím 

budou zabývat následující podkapitoly. 

 

3.1 Kvalita Školního vzd lávacího programu pro p edškolní vzd lávání 

ŠVP PV je zpravidla kvalitním dokumentem a jeho realizace je tedy úsp šn jší, pokud se na 

jeho tvorb  podílí celý kolektiv mate ské školy. V žádném p ípad  by nem l být vytvo en a 

edložen pedagog m bez možnosti spolupodílet se na vzniku. ŠVP PV by m l být pro pe-

                                                

 

1 Zákon .561/2004 Sb.; o p edškolním, základním, st edním, vyšším odborném a jiném vzd lávání 
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dagogy spole nou oporou, která vede pedagogickou práci školy ve spole ném duchu. P i-

tom je velmi d ležité, aby byl ponechán dostatek prostoru i d tem. ŠVP PV by m l umož-

ovat, aby pedagogové v jednotlivých t ídách mohli pracovat samostatn  a tvo iv , 

s ohledem na konkrétní charakteristiku t ídy, seberealizovat se, uskute ovat svoje nápady. 

A d ti by m ly mít dostatek prostoru k rozvoji své osobnosti a uspokojování individuálních 

vzd lávacích pot eb (Smolíková, 2006). 

Dobrý a kvalitní školní program by m l být otev eným dokumentem, který v pr hu asu a 

procesu výchovn -vzd lávacích inností, umožní jeho další prom nu a obm nu. To vše na 

základ   dalšího p íznivého rozvoje školy a její profilace. 

 

3.2 Význam procesu tvorby Školního vzd lávacího programu pro p ed-

školní vzd lávání 

Proces tvorby školního programu motivuje všechny pracovníky školy a tato motivace je 

základním p edpokladem kvalitní výchovn -vzd lávací práce. Proto by tedy tvorba ŠVP PV 

la být ur it  týmovou prací, kdy se projeví i role editelky jako dobrého manažera celého 

týmu. Je také p íležitostí ke vzd lávání a rozvoji všech zam stnanc  školy. U í se p i ní také 

novým dovednostem, které budou potom dále p edávat d tem. A  je to respekt k názoru 

druhého, naslouchání a vnímání, nebo schopnost p esv it ostatní i um ní dohodnout se. 

itom se zam stnanci také více navzájem poznávají, znají svoje silné stránky, což samo-

ejm  pozitivn  ovlivní klima školy. Znalosti jednoho lov ka z oboru pedagogiky p i dis-

kuzích obohatí všechny ostatní. Zdravá vým na názor  potom m že vést k nalezení toho 

nejlepšího ešení nebo dokonce k probuzení zájmu u toho, kdo již pomalu vyhasíná. (Svo-

bodová, 2010) 

Pokud se každý ze zam stnanc  zú astní svými názory a nápady, kone ný produkt je vý-

sledkem dohody a je tedy p ijatelný pro všechny. Vezmou si jej tak za sv j a u iní všechno 

pro jeho správné nastavení a fungování. V tomto procesu objevování je totiž uložený jejich 

as, snažení, úvahy, hledání a rozhodování. Kone ného výsledku si tedy všichni více váží  

a více mu také rozumí. A to je velmi d ležité. 
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3.3 Zásady zpracování Školního vzd lávacího programu pro p edškolní 

vzd lávání 

Samoz ejmým východiskem pro zpracování nového školního programu je velmi dobrá zna-

lost RVP PV a také orientace v obecn  platných p edpisech. Velmi d ležité pro dobrou 

kvalitu školního programu je provedení analýzy celkové dosavadní innosti školy, hlavn  

pak vzd lávacích podmínek, pr hu vzd lávání a vzd lávacích výsledk . Jednou z vhod-

ných metod hodnocení je provedení analýzy SWOT, která odhalí a konkrétn  formuluje 

slabé a silné stránky školy, p íležitosti i rizika. (Be vá ová, 2010) 

íve než se ve škole za ne tvo it nový školní program, je dobré domluvit si pravidla pro 

spole nou práci. Je d ležité znát, kdo bude celý proces ídit, kdo bude zapisovat všechny 

nové návrhy a nápady, kdo bude zajiš ovat proces po stránce metodické a odborné literatu-

ry a hlavn , kdo dá dokumentu kone nou podobu a jednotnou verzi, aby mohla reprezento-

vat školu na ve ejnosti.  

ležitým krokem je uv domit si, jakou cestou se vydat. Zda si škola vytvo í program zcela 

samostatný, nebo zda bude vycházet z jiných zve ejn ných kurikulárních dokument ,  

 už jako celku, nebo využije jen n kterých prvk . Pokud se bude zam ovat na tradice, 

ekologii, zdravý životní styl i sportovní aktivity, to vše by si m l tv í kolektiv ujasnit již 

v za átku. 

V další etap  je vhodné shromáždit pedagogickou literaturu, podklady k dokumentaci školy 

a pracovní materiály z pedagogické innosti a projednat spole né zásady pedagogické práce 

a fungování školy v bec. 

Poté je nutné projednat priority vzd lávacích zám , uv domit si, zda ŠVP bude p ipravo-

ván pro období víceleté, nebo jen pro jeden školní rok a vyjasnit si hranice mezi školním  

a t ídními programy.  

Je dobré také objektivn  zvážit možnosti jednotlivých len  realiza ního týmu a rozhod-

nout, co je uskute nitelné a co nikoliv.  

Než se p ikro í k textovému zpracování je t eba sjednotit a zvolit si zp sob formulování  

a ujasnit si rozsah a podobu výsledného dokumentu. 

i tvorb  ŠVP PV t eba mít neustále na pam ti argument, že správn  nastavený školní  

i t ídní vzd lávací program dokáže odpov t na tyto základní otázky:  
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„Pro ? Koho? Co? Kdy? Jak? Za jakých podmínek? S jakými o ekávanými efekty vzd lá-

vání? Pomocníkem pro vytvá ení vzd lávacích program  m že být schéma navržené Wal-

terovou (1994). Na základ  zodpov zení uvedených otázek si vytvo í pedagogové p edstavu 

o tom, co vše musí p i tvorb  vzd lávacího programu respektovat a z eho vycházet.“ 

(Šmelová, 2004, s. 127-128) 

 

   Tabulka . 3: Schéma Walterové 

  Zdroj ( Šmelová,  2004, s. 128) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve své finální podob  musí každý ŠVP být konzistentní a související celek. V tšinou první 

verze programu bývá verzí pracovní a není kone ná. Záv rem je tedy možné konstatovat, že 

každý ŠVP PV p edstavuje originál a je rozdílný, i když vychází ze stejných kurikulárních 

dokument  a metodických zdroj . Školní program konkrétního vzd lávacího za ízení je 

tedy do jiného za ízení nep enosný a nepoužitelný. Vždy by m l ale vypovídat o ur itých 

spole ných skute nostech a vztahovat se ke stejným okruh m informací, které stanovuje 

školský zákon a konkretizuje RVP PV. 
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3.4 Obsah Školního vzd lávacího programu pro p edškolní vzd lávání 

RVP PV uvádí, jaké informace musí školní vzd lávací program obsahovat, ale jeho struktu-

ru a názvy jednotlivých ástí si volí každý realiza ní tým sám. Má to být dokument ve ejný, 

stru ný, obecný, ale zárove  a to je velmi d ležité- pracovní a tedy dostate  instruktivní. 

Pro spln ní požadavk  RVP PV musí úplný ŠVP PV pokrývat ur ité povinné údaje (Smolí-

ková, et al. 2004; Be vá ová, 2010). 

Tyto údaje jsou uvedeny v následujících podkapitolách. 

3.4.1 Identifika ní údaje o mate ské škole 

Tato kapitola poskytne tená i základní údaje jako je název a adresa sídla školy, kontakt, 

internetové stránky, e-mailová adresa, z izovatel školy, jméno editele, právní formu organi-

zace, typ školy, kapacitu, po ty provozních a pedagogických pracovník , provozní doba 

za ízení apod. 

3.4.2 Obecná charakteristika školy 

Zde  se  uvádí  to,  co  je  pro  školu  d ležité,  je  to  ur itá  prezentace  za ízení,  vypovídá  n co   

o lokalit , v níž se škola nachází, charakteru budovy, školní zahrady, velikosti školy, tech-

nickém stavu budovy, školním stravování apod. 

3.4.3 Charakteristika vzd lávacího programu 

Je to klí ová ást programu, protože uvádí hlavní zám ry školy do budoucna, vlastn  tako-

vou vizi a filozofii školy. Objevuje se zde i konkrétní zam ení školy. 

3.4.4 Podmínky vzd lávání 

Tady jde v podstat  o popis aktuální úrovn  kvality konkrétních vzd lávacích podmínek. To 

znamená, že by se tu m ly objevovat všechny podmínky školy (v cné vybavení, psychosoci-

ální podmínky, životospráva, organiza ní zajišt ní chodu za ízení, personální zajišt ní, spo-

luú ast rodi , ízení mate ské školy). 
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3.4.5 Obsah vzd lávání 

Tuto ást ŠVP PV mají tvo it integrované bloky, charakterizované z hlediska inností  

a cíl , p emž jejich rozsah a rozpracování je libovolné. Vzd lávací obsah má svojí nabíd-

kou inností a p íležitostí zahrnovat všech p t oblastí z RVP PV. Nejd ležit jší je, uv domit 

si, že integrovaný blok jde nap  všemi t mito vzd lávacími oblastmi, neizoluje je, naopak 

je propojuje- integruje. 

Musí vytvá et kompaktní celek, d tem srozumitelný a blízký svým zam ením. Vzd lávací 

obsah samoz ejm  souvisí i s vizí a filozofií školy, m l by být propojený i s ostatními ástmi 

ŠVP PV.  

i tvorb  školních program  mohou p edškolní za ízení využívat i jiných zve ejn ných pro-

gram , ale p estože p ijmou n jaký modelový i alternativní program za sv j, musí dodržo-

vat základní pravidla a zásady, které jsou dané RVP PV.  

3.4.6 ízení mate ské školy 

Organiza ní ád a sm rnice vymezují jednozna  jasná pravidla a kompetence všech za-

stnanc  školy. Na prvním míst  je samoz ejm  týmová práce, vzájemná spolupráce  

a velký d raz je kladen na respektování profesních odlišností. Jedin  takto je možné vytvo it 

prost edí d ry, otev enosti a p átelství. Je velmi d ležité, aby ídící pracovník školy dal 

prostor pro spoluú ast p i ízení všem zam stnanc m. Názory a myšlenky mohou prezento-

vat všichni bez rozdílu profesního za azení, všichni mají spolurozhodující hlas, všichni se 

podílejí na d ní v mate ské škole, p emž hlavním kriteriem je vždy spokojenost a prosp ch 

tí, nikoliv zam stnanc . (Svobodová, 2010) 

Také  tvorba  ŠVP  by  m la  být  výsledkem  celého  týmu  školy,  i  když  n kdy  to  bývá  velmi  

žko realizovatelné vzhledem k neangažovanosti provozních zam stnanc . To už je potom 

otázka profesních dovedností editelky, jak dokáže tyto pracovníky motivovat a vést. Dal-

ším d ležitým hlediskem v procesu ízení mate ské školy je tzv. informa ní systém. Zvlášt  

u v tších za ízeních je n kdy obtížné vytvo it funk ní informa ní mechanismus. Je ur it  

prosp šné ast ji realizovat krátké operativní sch zky a neodkládat ešení problém  na p íš-

tí naplánovanou poradu. editelka školy také pr žn  vyhodnocuje práci všech zam st-

nanc , pozitivn  hodnotí i drobné díl í úsp chy a tím p ispívá k dobrému klimatu v za ízení. 

Pokud si všichni pracovníci uv domí, že o tom, jak se d ti v mate ské škole cítí, rozhoduje 
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do zna né míry i úrove  mezilidských vztah  na pracovišti, tak má editelka školy základ 

k dobré týmové spolupráci v za ízení. 

3.4.7 Spolupráce s rodi i 

RVP PV ve svých vzd lávacích podmínkách také p esn  definuje ideální stav spolupráce 

mate ské školy s rodi i. Z praxe vyplývá, že jenom otev ená a taktní spolupráce ze strany 

školy je prosp šná pro ob  strany. Finan ní i brigádnická pomoc se jeví jako neposta ující. 

Rodi e by m li být nejen pravideln  a p itažlivou formou informováni, ale také nenásiln  

vtahováni do inností školy, jako je plánování vzd lávacího obsahu, uskute ování nabídky 

vlastním p in ním a zapojením podle svých možností (Šmelová, 2004).  

Práv  spole  strávené chvíle p i r zných tvo ivých dílnách a akcích t ídy i školy, vedou k 

odstran ní po áte ní ned ry v i škole i zam stnanc m. Zvyšuje se také prestiž samot-

ného za ízení a v neposlední ad  i asto diskutovaného u itelského povolání. 

 

3.5 Evalua ní systém v mate ské škole 

Školní vzd lávací program má krom  roviny plánovací, které bývá v nována nejv tší po-

zornost, také rovinu realiza ní a evalua ní. Všechny by m ly být navzájem propojené  

a podporovat se, ehož se dá dosáhnout, pokud se ve všech t chto rovinách upustí od for-

malismu. Nejv tší problém s formálním a nefunk ním uchopením m la v za átcích zavedení 

RVP PV do praxe práv  oblast evalua ní. 

„Evaluace – proces pr žného vyhodnocování procesu vzd lávání (vzd lávacích inností, 

situací,podmínek) a jeho výsledk , který je realizován systematicky pravideln  a jehož vý-

sledky jsou v praxi smyslupln  využívány; evaluace probíhá na úrovni školy nebo na úrovni 

ídy; evaluace m že být vn jší i vnit ní“  (Smolíková, et al., 2004, s. 46). 

Každá škola má sv j specifický vzd lávací program a tedy i hodnocení bude probíhat na 

každém za ízení jiným zp sobem. Nezbytnost plošného zavedení hodnocení do školní praxe 

potvrzuje školský zákon. Ten stanovuje provád ní vlastního hodnocení školy jako povin-

nost. Mate ské školy mají za úkol hodnotit: 
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1. sv j ŠVP PV 

2. veškeré podmínky vzd lávání (materiální, životospráva, organiza ní podmínky, psycho-

sociální, spolupráce s rodi i a dalšími partnery, ízení školy v etn  kvality personální prá-

ce a dalšího vzd lávání pedagog )  

3. pr h vzd lávání 

4. výsledky vzd lávání 

Na záv r autoevalua ního období je škola povinna vypracovat vlastní hodnocení. Rozsah 

tohoto hodnocení není žádným p edpisem stanoven a zprávu o pr hu a výsledcích prove-

deného hodnocení musí škola vyhotovit podle vyhlášky2 do konce íjna následujícího roku. 

Autoevaluace školy je už dnes p edevším otázkou profesionálního p ístupu ke vzd lávání 

(Smolíková, 2008). 

„Autoevaluace školy – systematické posuzování a vyhodnocování procesu vzd lávání  

a jeho výsledk  realizované ú astníky vzd lávacího procesu; výsledky slouží jako zp tná 

vazba pro zkvalitn ní innosti školy“ (Smolíková, et al., 2004, s. 46). 

Mate ská škola, pro niž je závazný RVP PV, by m la mít vypracovaný sv j evalua ní sys-

tém, který obsahuje co, koho, kdy a jakým zp sobem je t eba hodnotit. Bývá vypracován 

tšinou na období dvou let. V praxi je ale v tšinou realizováno více evalua ních proces , 

než tento plán vyžaduje a vykazuje.  

„Pedagogická evaluace – ve v decké terminologii má evaluace obecný význam hodnocení. 

V pedagogice znamená zjiš ování, porovnávání a vysv tlování dat charakterizujících stav, 

kvalitu, efektivnost vzd lávací soustavy“ (Pr cha, 2003, s. 155). 

Snad každý pedagog po skon ení své práce cítí pot ebu zhodnotit uplynulý den a nemusí to 

být vždy v písemné podob . Je to svým zp sobem také pedagogická evaluace. D ležit jší, 

než samotný písemný dokument, je v tomto p ípad  vyvodit si ze svého hodnocení správný 

záv r a postup v dalším pedagogickém p sobení. Je také rozdíl mezi za ínajícím a zkuše-

ným pedagogem. Za ínající u itel se asto lépe orientuje v písemné form  hodnotícího pro-

                                                

 

2 Vyhláška . 15 /2005, § 8 odst. (1), § 9 
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cesu. Pedagogická evaluace se dá považovat za disciplínu, která nám pomáhá zjistit, zda 

svoji pedagogickou práci vykonáváme dob e. Ukazuje nám možnosti dalšího zlepšení  

a není možné ji vnímat pouze jako formulá , který je nastavený k vypln ní. Pojem evaluace 

je i v oficiálních dokumentech ekvivalentn  zastoupen eským pojmem hodnocení, vyhod-

nocování. (Svobodová, 2010) 

V praxi asto dochází k tomu, že na mate ských školách se hodnotí pouze a p edevším ro-

zumová úrove  d tí z hlediska jejich p ipravenosti na vstup do základní školy. N kdy se 

tedy zapomíná sledovat, jak se vyvíjí pro život velmi d ležitá schopnost a tou je být š astný, 

rozhodovat o sob , radovat se z oby ejných v cí. Další významnou položkou je aktivita 

dít te, schopnost empatie, prosociálního cít ní. O takových kvalitách nejlépe vypovídají 

žné i nenadále situace života mate ské školy i t ídy, kterou dít  navšt vuje.  
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II. PRAKTICKÁ ÁST 
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4 CHARAKTERISTIKA VÝZKUMNÉHO ŠET ENÍ 

Praktická ást bakalá ské práce navazuje na p edchozí ást teoretickou. 

Výzkum byl realizován metodou standardního kvantitavního dotazníkového šet ení. 

„Kvantitativní výzkum pracuje s íselnými údaji. Zjiš uje množství, rozsah nebo frekvenci 

výskytu jev , resp. jejich míru (stupe ). Hlavním cílem výzkumníka v kvantitativním výzku-

mu je t íd ní údaj  a vysv tlení p in existence nebo zm n jev .“ (Gavora, 2000, s 31- 32) 

4.1 Cíl výzkumu 

Cílem výzkumu je zmapovat situaci kolem tvorby Školních vzd lávacích program  pro 

edškolní vzd lávání a monitorovat zkušenosti z oblasti uplat ování t chto program  dále 

v praxi.  

 

4.2 Výzkumný problém 

„Deskriptivní výzkumný problém zjiš uje a popisuje situaci, stav nebo výskyt ur itého jevu. 

i takovém výzkumu se oby ejn  používá jako výzkumná metoda pozorování, škálování, 

dotazník nebo interview. Deskriptivní problém m že být i diagnosticko-vyhodnocovací“. 

(Gavora, 2000, s. 26-27) 

edškolní za ízení v našem stát  pracují podle vlastních Školních vzd lávacích program  

pro p edškolní vzd lávání již nejmén ty i roky. V souvislosti s tím vyvstávají otázky, zda 

se uplat ování tohoto závazného programu ned je na školách pouze formáln , zda se školy 

chopily p íležitosti prezentovat se a využít svých vzd lávacích program  ke zvýšení prestiže 

a dobrého klimatu školy, zda se prohloubila spolupráce s rodi ovskou ve ejností a jak se 

nový Rámcový vzd lávací program promítá do oblasti ízení mate ské školy. 

 

4.3 Stanovení díl ích výzkumných cíl  

Cíl výzkumu byl roz len n do podoby díl ích cíl . Následující díl í cíle byly stanoveny 

v souvislosti se strukturou sestaveného dotazníku. Každý jednotlivý díl í výzkumný cíl (Ní-
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že jako DC1- 7) se vztahuje ke konkrétní zkoumané oblasti, která je dotazována 

v anonymním dotazníku. Ke každé této oblasti p ináleží t i až ty i otázky dotazníku. 

 

DC1: Zmapovat situaci na mate ských školách po stránce profesních a provozních podmí-

nek za ízení. 

Jaké je v kové složení u itelek? 

Kolik let praxe v oboru p edškolní pedagogiky mají za sebou? 

Jakého nejvyššího vzd lání dosáhly? 

Jak velká jsou  p edškolní za ízení, ve kterých pracují? 

 

DC2: Zjistit, jak vznikaly ŠVP PV na jednotlivých školách. 

Kdo p evážn  se podílel na vzniku aktuálního ŠVP PV? 

Z jakých materiál  se p i jeho tvorb  vycházelo? 

Využívají p edškolní za ízení svých specifických podmínek k profilaci školy, odlišují se od 

sebe navzájem svými programy? 

 

DC3: Vyhodnotit úrove  orientace u itelek v oblasti alternativních program . 

Jaké alternativní vzd lávací programy i projekty pedagožky znají? 

Zajímají se o propojení jednotlivých program ? 

Jaký je jejich názor na alternativní mate ské školy? 

 

DC4: Zmapovat úrove  metodického vybavení, orientace u itelek v problematice ŠVP PV. 

Jak dostate ná byla nabídka vzd lávacích seminá  v souvislosti se zavád ním RVP PV do 

praxe? 

Jaká byla ú ast a úrove  t chto vzd lávacích seminá ? 

Jaké bylo následné využití a p ínos pro praxi? 
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DC5: Zjistit, zda je ŠVP PV na školách chápán jako prezentace školy na ve ejnosti. 

Na jaké úrovni je praktikována spolupráce s rodi i? 

Podílejí se rodi e zásadním zp sobem na p íprav  výchovn -vzd lávací innosti? 

Jak se na jednotlivých školách projevuje spolupráce s rodi i v oblasti mimoškolních aktivit? 

 

DC6: Vyhodnotit, jak probíhá na školách evaluace a hodnocení. 

Probíhají konzultace s rodi i o individuálních vzd lávacích úsp ších d tí? 

Probíhá autoevaluace jen formáln  nebo je p ínosem? 

ibývá administrativních inností? 

 

DC7: Zmapovat, jak se nové ŠVP PV osv ily v každodenní praxi. 

Jaké nej ast jší p ipomínky v souvislosti s t mito programy se objevují ze strany editelek a 

itelek p edškolních za ízení? 

 

4.4 Výzkumné otázky 

VO1: Jaká je situace na mate ských školách po stránce profesních a provozních podmínek? 

VO2: Jakým zp sobem vznikaly ŠVP PV na jednotlivých školách? 

VO3: Jaké je úrove  orientace u itelek v oblasti alternativních vzd lávacích program ? 

VO4: Jaké je metodické vybavení a odborná úrove  pedagožek p edškolních za ízení? 

VO5: Jaká je prezentace mate ských škol na ve ejnosti? 

VO6: Jakým zp sobem probíhá hodnocení a evaluace výchovn - vzd lávací innosti? 

VO7: Jakým zp sobem se nové ŠVP PV osv ily v praxi? 
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4.5 Výzkumný vzorek 

„Kvantitativní výzkum se snaží vybírat zkoumané osoby tak, aby co nejlépe reprezentovaly 

jistou populaci. Nejlepší výb r je náhodný (losováním), protože odpovídá požadavk m 

matematické teorie pravd podobnosti.“ (Gavora, 2000, s. 32) 

Do výzkumného vzorku byly zahrnuty pedagogické pracovnice p edškolních za ízení ve 

Zlínském kraji. K sestavení výb rového souboru jsem použila metodu náhodného výb ru 

formou losování. Celkem jsem oslovila 120 respondent .  Návratnost dotazník  byla 85 %, 

zpracovávala jsem tedy celkem 102 dotazník .  Dotazování probíhalo v dob  od 15. prosin-

ce 2010 do 30. ledna 2011.  

 

4.6 Výzkumná metoda 

Výzkumná metoda byla realizována formou dotazníkového šet ení. 

„Samotný dotazník je soustava p edem p ipravených a pe liv  formulovaných otázek, které 

jsou promyšlen  se azeny a na které dotazovaná osoba (respondent) odpovídá písemn . 

Data získaná dotazníkem mají vždy jen podmín nou platnost a vyžadují vždy velmi obe-

etnou interpretaci, abychom odlišili objektivní zjišt ní od subjektivních soud . Nespor-

nou výhodou dotazníku na druhé stran  je, že umož uje pom rn  rychlé a ekonomické 

shromaž ování dat od velkého po tu respondent “.  (Chráska. 2007, s. 163 - 164) 

Výzkumným nástrojem je anonymní dotazník, který je sestaven z dvaceti p ti otázek, 

z nichž je celkem osmnáct otázek uzav ených, ty i polouzav ené a t i položky jsou otev e-

né. 

 

4.7 Zpracování získaných dat 

Sb r dat probíhal na 21 p edškolních za ízeních  Zlínského kraje. N které zvolené mate ské 

školy jsem osobn  navštívila. Na ostatní školy byl dotazník rozeslán elektronickou formou. 

Data získaná z vypln ných dotazník  jsem zpracovala osobn  a to árkovací metodou. 

V návaznosti na tuto metodu jsem vytvo ila tabulky etnosti a zobrazila také grafy. Získaná 

data z vypln ných dotazník  jsou interpretována v kapitole páté. 



UTB ve Zlín , Fakulta humanitních studií 41 

 

5 ANALÝZA A INTERPRETACE ZÍSKANÝCH DAT 

V této ásti práce jsou vyhodnocovány jednotlivé otázky z dotazníkového šet ení. Ke každé 

otázce p ísluší tabulka, ve které je vyjád ena etnost odpov dí a také procentuální podíl, 

který se odrazí v následném grafu, pokud je u výzkumné otázky p ipojen. Každá otázka je 

ješt  stru  vyhodnocena písemným komentá em. Následující jednotlivé podkapitoly se 

tedy zam ují na jednotlivé díl í cíle a korespondují s nimi. V t chto podkapitolách jsou 

vyhodnocovány položky dotazníku, které sm ují k napln ní daného díl ího cíle a shrnutí  

a odpov di na výzkumné otázky jsou uvedeny v podkapitole 5.8. 

5.1 Zmapovat situaci na mate ských školách po stránce provozních  

a profesních podmínek za ízení 

Tato podkapitola se zabývá profesním složením pracovních kolektiv  mate ských škol, od-

bornou kvalifikací u itelek i provozními podmínkami t chto za ízení. 

 

Tabulka . 4: Kolik let pracujete v p edškolním za ízení? 

Možnosti Absolutní etnost Relativní etnost (%) 

mén  než 5 let  16  16 
5-10 let    5    5 
10-20 let  10  10 
20-25 let  18  18 
25 let a více  53   51 
celkem 102 100 

 

 

 

 

 

 

 

Graf . 1: Délka praxe
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Graf . 2: Pracovní za azení
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Komentá . 1: 

První položkou dotazníku je statistický údaj, který byl zvolen pro p ehled odpracovaných let 

pedagogických pracovnic v mate ských školách. Z této položky je patrné, že nejvíce za-

stoupenou skupinou jsou u itelky, které mají praxi 25 let a více. Absolventky st edních pe-

dagogických škol nastupují p ímo do praxe jen v malé mí e. V tšinou pokra ují ve studiu na 

vysokých školách a to asto v jiném oboru než je p edškolní pedagogika. 

 

Tabulka . 5:  Jaké je Vaše pracovní za azení? 

Možnosti Absolutní etnost Relativní etnost (%) 

itelka  81  79 
editelka  17  17 

vedoucí u itelka    4    4 
celkem 102 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentá . 2:  

Dotazníky vyplnilo celkem 81 u itelek, 17 editelek a 4 vedoucí u itelky. Celkem bylo oslo-

veno 21 mate ských škol a je tedy patrné, že výzkumu se zú astnily všechny oslovené edi-

telky a vedoucí u itelky .  
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Tabulka . 6: Vaše nejvyšší dosažené vzd lání v oboru? 

Možnosti Absolutní etnost Relativní etnost (%) 

st edoškolské  71  69 
vysokoškolské  24  24 
nekvalifikovaná    7    7 
celkem 102 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentá . 3: 

Z tabulky i grafu je patrné, že více než polovina dotazovaných u itelek má st edoškolské 

vzd lání, 24% dotázaných si doplnilo svoje vzd lání na vysokoškolské a v mate ských ško-

lách pracují také nekvalifikované síly, což je docela p ekvapivé zjišt ní. Zárove  je z dotaz-

níkového šet ení z ejmé, že v tšina editelek mate ských škol nemá vysokoškolské vzd lání. 

Je to dáno také tím, že k výkonu jejich funkce posta uje pouze tzv. funk ní studium. 

 

 

Graf . 3: Dosažené vzd lání v oboru
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Tabulka . 7: Mate ská škola, ve které pracujete, je za ízení? 

Možnosti Absolutní etnost Relativní etnost (%) 

jednot ídní  1    5 
dvout ídní  3  14 
trojt ídní  4  19 
ty ídní  6  29 

více jak ty ídní  7  33 
Celkem 21 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentá . 4: 

Po et t íd je nejenom statistickým údajem, ale navazuje na další položku, ve které se speci-

fikuje rozd lení d tí do t chto t íd. Jednot ídní MŠ se vyskytují jen ojedin le, což se dá po-

chopit vzhledem k vysokým po m d tí p edškolního v ku a velké napln nosti za ízení 

v celostátním m ítku. Za ízení s menší kapacitou d tí bývají také asto sou ástí základní 

školy a nejsou samostatnou organizací. Je sou asným trendem spíše mate ské školy rozši o-

vat než rušit, jako tomu bylo p ed n kolika lety. D vodem je samoz ejm  stoupající po et 

edškolních d tí a také politika státu, která umož uje i matkám, pobírajícím rodi ovský 

ísp vek, umístit svoje dít  do mate ské školy. 

Graf . 4:  Velikost p edškolního za ízení
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Graf . 5: Rozd lení d tí do t íd nebo skupin
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Tabulka . 8: Ve Vašem za ízení up ednost ujete rozd lení do t íd nebo skupin 

Možnosti Absolutní etnost Relativní etnost (%) 

kov  heterogenních   5   24 
kov  homogenních 16   76 

celkem 21 100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Komentá . 5: 

tšina dotázaných mate ských škol ve svých t ídách preferuje homogenní prost edí, p itom 

jednou z doporu ovaných podmínek kurikula jsou práv  v kov  smíšené t ídy, které zabez-

pe ují p irozen jší podmínky pro úsp šnou socializaci a adaptaci. V n kterých více t ídních 

za ízeních, ale praktikují homogenní t ídy pouze u v kov  nejstarších d tí, s ohledem na 

ípravu pro vstup do základní školy. V navštívených mate ských školách u itelky uvedly, 

že se po prod lané zkušenosti op t vrátily k p vodnímu rozd lení d tí dle v ku.V kov  

smíšené t ídy se vyskytují samoz ejm  v malých mate ských školách, jimž menší po et d tí 

ani jiné rozd lení neumož uje. Naopak školy s velkou kapacitou se spíše zam ují na rozd -

lení dle v ku d tí, tedy na homogenní v kové roz len ní. 
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Graf . 6 : Od kterého roku má škola vzd lávací program
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5.2 Zjistit, jak vznikaly Školní vzd lávací programy pro p edškolní vzd -

lávání na jednotlivých školách 

Tato podkapitola se zabývá vznikem ŠVP PV na jednotlivých mate ských školách. Mapuje 

dobu vzniku, dokumenty, z nichž se vycházelo, specifické prvky jednotlivých p edškolních 

za ízení. 

 

Tabulka . 9: Ve kterém roce za ala Vaše mate ská škola pracovat podle vlastního   

Školního vzd lávacího programu pro p edškolní vzd lávání?  

Možnosti Absolutní etnost Relativní etnost (%) 

od 1. 9. 2007   7   33 
již p ed rokem 2007 14   67 
celkem 21 100 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Komentá . 6: 

Od 1. 9. 2007 se stal závazným RVP PV a všechna p edškolní za ízení musela za ít praco-

vat podle svého vlastního ŠVP PV. Jak se z dotazníkového šet ení ukázalo, v tšina mate -

ských škol plnila sv j školní vzd lávací program již p ed tímto termínem. Dv  z oslovených 

za ízení byly dokonce uvedeny jako pilotní školy nového kurikula. 
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Graf . 7: Specifické prvky vzd lávacího programu
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Tabulka . 10: Obsahuje Váš Školní vzd lávací program pro p edškolní vzd lává- 

ní n jaké specifické prvky, kterými se odlišuje? 

Možnosti Absolutní etnost Relativní etnost (%) 

ano 12  57 
ne   9  43 
celkem 21 100 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Komentá . 7: 

Z tabulky je z ejmé, že více jak polovina oslovených mate ských škol, celkem 12 z 21, 

uplat uje ve svých školních programech n jaké specifické prvky nebo je speciáln  zam e-

na. Další dotazníková otázka tedy navazuje. 
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Graf . 8: Konkrétní zam ení specifických prvk  programu
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Tabulka . 11: Pokud jste zvolili možnost ano, uve te, jaké prvky máte na mysli 

Otázka byla otev ená, nej ast ji byly uvád ny tyto možnosti: 

Možnosti Absolutní etnost Relativní etnost (%) 

tradice a folklor  2   17 
zdravý životní styl  4   33 
prvky ekologie  4   33 
sportovní zam ení  2   17 
celkem 12 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentá . 8: 

V porovnání s minulými lety, kdy všechny mate ské školy pracovaly podle jednotného uni-

verzálního vzd lávacího programu, je variabilita jednotlivých školních program  jist  zají-

mavá. Rámcový program vešel v platnost teprve p ed 4 lety a spousta p edškolních za ízení 

teprve hledá svoji cestu. V pom rn  velkém zastoupení jsou prvky z oblasti ekologie, p i 

emž n které pedagogické pracovnice absolvují v sou asné dob  vzd lávání koordinátorek 

ekologických program  EVVO na mate ských školách v rámci programu Evropské unie. 



UTB ve Zlín , Fakulta humanitních studií 49 

 

Graf . 9: Dokumenty k tvorb  školního programu
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Tabulka . 12: Z kterých dokument  jste vycházeli p i tvorb  Vašeho Školního vzd - 

 lávacího programu pro p edškolní vzd lávání? (uvedeno i více odpov dí) 

Možnosti Absolutní etnost Relativní etnost (%) 

závazný RVP PV 21 100 
program Zdravá mate ská  ško- 10   47 
program Za ít spolu   9   43 
jiná literatura   2   10 
celkem 21 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentá . 8: 

Všechny oslovené mate ské školy vycházely p i tvorb  svého ŠVP ze závazného Rámcové-

ho programu pro p edškolní vzd lávání. K tomu ale respondetky uvedly ješt  další zdroje, 

které p i zpracovávání prostudovaly a použily. P edškolní za ízení tedy vycházejí z RVP PV 

a tvo í si sv j vlastní bez typického alternativního zam ení. Jedna z oslovených škol pracuje 

zcela podle programu Zdravá MŠ a podílí se na výzkumu a vývoji tohoto kurikula, další 

za adily do svého ŠVP PV prvky programu Za ít spolu. Mezi jinou literaturu, která byla 

v dotaznících uvedena, se dá po ítat Kafomet- katalog forem a metod práce pro mate ské 

školy a Barevné kamínky- pom cka pro realizaci Rámcového vzd lávacího programu. 
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Graf . 10: Jak vznikal sou asný školní vzd lávací program
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Tabulka . 13: Jak vznikl Váš sou asný školní vzd lávací program? 

Možnosti Absolutní etnost Relativní etnost (%) 

vytvo ila jej p evážn editelka sa- 10  47 
podílel se celý pedagogický sbor   8  38 
vypracovala jej ur ená pracovnice   2  10 
byl zadán a vypracován na zakázku   0    0 
všichni zam stnanci MŠ bez rozdílu    1    5 
celkem 21 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentá . 10: 

Jak je patrné z grafu i tabulky, ve v tšin  p edškolních za ízeních vypracovala ŠVP PV p e-

vážn  sama editelka. Je ale jist  pozitivní, že na 38% dotazovaných mate ských škol, se na 

vzniku školního programu podílel celý pedagogický sbor. Jednou ze základních podmínek 

dobrého a funk ního ŠVP PV je, aby se na jeho tvorb  podíleli všichni zam stnanci školy 

(alespo  pedagogi tí). V p edškolním za ízení, které pracuje podle projektu Zdravá mate -

ská škola, vznikal ŠVP ve spolupráci všech zam stnanc  školy, což je jist  stav ideální, ale 

bohužel v praxi velmi asto nerealizovatelný. 
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Graf . 11: Obeznámenost u itelek s alternativními programy
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5.3 Vyhodnotit úrove  orientace u itelek v oblasti alternativních pro-

gram  

Tato podkapitola se zabývá úrovní znalostí pedagogických pracovnic v oblasti r zných mo-

delových a alternativních program . 

 

Tabulka . 14: Seznámila jste se s n kterými alternativními programy i projekty? 

Možnosti Absolutní etnost Relativní etnost (%) 

ne, nem la jsem možnost   13   13 
ne, nezajímají mne   20   20 
ano   52   50 
ano, zajímá mne   17   17 
celkem 102 100 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentá . 11: 

Více jak polovina dotázaných u itelek mate ských škol uvedla, že se seznámila s n kterým z 

alternativních program , 17% jmenovalo konkrétn  o jaký program šlo. Celkem tedy 67% 

dotazovaných pedagogických pracovnic studovalo i další kurikula krom  závazného RVP 

PV. Všechny respondentky, které uvedly možnost ne, nezajímají mne, byly z kategorie pe-

dagogických pracovnic, jež jsou v praxi 25 let a více. 
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Graf . 12: Alternativní programy a projekty
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Tabulka . 15: Pokud jste zvolila možnost ano, zajímá mne, uve te jaké a pro  

Otázka byla otev ená, nej ast ji se objevovaly tyto odpov di: 

Možnosti Absolutní etnost Relativní etnost (%) 

program Za ít spolu     7  41 
program Zdravá MŠ     6  35 
program walsdorfské MŠ     2  12 
program MŠ Montessori     2  12 
celkem   17 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentá . 12: 

Mezi konkrétními p íklady je ve 8 p ípadech uveden program Za ít spolu a v 6 p ípadech je 

to kurikulum Zdravé mate ské školy. Ve dvou dotaznících se objevilo také seznámení se 

s programem MŠ Waldorfských i Montessori. Jako d vod zájmu uvád ly respondetky v t-

ší možnost individuálního p ístupu, zásadu „respektovat a být respektován“, v programu 

Za ít spolu je zaujala organizace p edškolního vzd lávání formou „ innostních center akti-

vit“ a Zdravá mate ská škola evokuje samoz ejm  zdravý životní styl a v tší spolupráci 

s rodinou. 
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Graf . 13:  Zájem pracovat v alternativní MŠ
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Tabulka . 16: Zaujala by Vás nabídka pracovat v n které z alternativních ma- 

te ských škol? 

Možnosti Absolutní etnost Relativní etnost (%) 

rozhodn  ano   13   13 
spíše ano   20   20 
spíše ne   21   21 
rozhodn  ne   36   34 
nevím   12   12 
celkem 102 100 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentá . 13: 

Názory na spoluú ast na alternativním vzd lávání jsou celkem rovnom rn  rozptýleny. 

Možnosti spíše ne a spíše ano jsou tém  shodné, pom rn  velké bylo i zastoupení kategorie 

nevím. Respondentky, které v p edchozí položce uvedly, že žádný program neznají, tak 

pravd podobn  volily tuto možnost. Je jist  zajímavé, že respondentky, které zvolily mož-

nost rozhodn  ne, op t spadaly do kategorie 20- 25 let praxe a více. 
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Graf . 14: Ú ast na seminá ích 
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5.4 Zmapovat úrove  metodického vybavení a orientace u itelek v pro-

blematice Školního vzd lávacího programu pro p edškolní vzd lává-

ní 

Tato podkapitola se zabývá dalším vzd láváním pedagogických pracovník  a ú astí na se-

miná ích, které se konaly v souvislosti se zavád ním RVP PV do praxe. Analyzuje prosp š-

nost a užite nost t chto seminá  a jejich využití v další pedagogické praxi. 

 

Tabulka . 17: Absolvovala jste v rámci zavád ní Rámcového vzd lávacího progra- 

mu pro p edškolní vzd lávání do praxe n který ze seminá ? 

Možnosti Absolutní etnost Relativní etnost (%) 

ano   93  91 
ne     9    9 
celkem 102 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentá . 14 

Velké procento dotazovaných zvolilo možnost ano a zú astnilo se nabízených seminá , 

jejichž variabilnost a nabídka byla v dob  zavád ní RVP PV do praxe pom rn  široká. Pou-

ze v devíti p ípadech respondentky zvolily možnost ne. 
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Tabulka . 18: Pokud jste zvolila možnost ne, uve te d vod 

Možnosti Absolutní  

etnost 

Relativní  

etnost (%) 

nezaujala mne žádná z nabídek    0    0 
seminá  by nebyl p ínosný pro moji praxi    0    0 
nem la jsem p íležitost seznámit se nabídkou    3   33 
omezuje nás nedostatek financí na vzd lávání    0    0 
máme na MŠ dostatek materiál  a metodických opor    0    0 
jiný d vod    6   67 
celkem    9 100 

 

 

Komentá . 15: 

Pokud zvolily respondentky možnost neú asti na vzd lávacích seminá ích, nikdy to nebylo 

kv li jejich nedosta ujícímu zájmu i nízké motivaci. Jak je patrné z tabulky etnosti, bylo to 

tšinou z jiných d vod - studium a asová vytíženost, nebo pracují v p edškolním za ízení 

teprve krátce a nem ly možnost seznámit se s nabídkou vzd lávacích seminá . 
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Graf . 15: etnost absolvovaných vzd lávacích seminá
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Tabulka . 19: Pokud jste se zú astnila n kterých vzd lávacích seminá , kolik jich  

 bylo? 

Možnosti Absolutní etnost Relativní etnost (%) 

jeden   17   18 
dva až p t   50   54 

t a více   26   28 
celkem   93 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentá . 16: 

Z grafu i tabulky je patrné, že vzd lávací seminá e, které probíhaly v souvislosti se zavád -

ním RVP PV do praxe ve Zlínském kraji, byly využívány ve velké mí e. 
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Graf . 16: Kategorie absolvovaných seminá
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Tabulka . 20: Tyto seminá e, které jste absolvovala, se týkaly oblasti ( uvedeno  

i více odpov dí) 

Možnosti Absolutní  

etnost 

Relativní etnost (%) 

vytvá ení ŠVP se zam ením na realizaci 
kompetencí ve vzd lávacích oblastech 

  60   36 

oblast evaluace   25   15 
konkrétní  zam ení podle innosti   52   32 
oblast ízení školy   10     6 
jiné   18   11 
celkem 165 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentá . 17: 

Z p ehledu výše uvedené tabulky i grafu, je patrné, že nejvíce se respondetky zajímaly  

o seminá e zam ené na tvorbu ŠVP PV a na získávání kompetencí pomocí konkrétních 

inností v oblasti výtvarné, hudební, t lesné, dramatické výchovy apod. Tém  polovina 

dotazovaných editelek absolvovala seminá  z oblasti ízení školy. Evaluace a hodnocení 

školy se zú astnilo 15%  respondentek a v kategorii jiné, byla uvád na diagnostika p ed-

školního dít te, odklady povinné školní docházky a také seminá  o syndromu vyho ení pe-

dagog . 
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Graf . 17: Využití seminá  v praxi
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Tabulka . 21: Dají se s odstupem asu zhodnotit jako p ínosné pro Vaši práci? 

Možnosti Absolutní etnost Relativní etnost (%) 

rozhodn  ano 79  85 
spíše ano 12  13 
spíše ne   2    2 
rozhodn  ne   0    0 
nevím   0    0 
celkem 93 100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentá . 18: 

Jak je z uvedené tabulky i grafu jasn  patrné, velké procento respondentek uvedlo nesporné 

využití vzd lávacích seminá  v další praxi a tím potvrdilo p ínos a význam dalšího vzd lá-

vání pedagogických pracovník  i v budoucnosti. 



UTB ve Zlín , Fakulta humanitních studií 59 

 

Graf . 18: Zve ej ování metodických opor pro rodi e
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5.5 Zjistit, zda je Školní vzd lávací program pro p edškolní vzd lávání 

na školách chápán jako prezentace školy na ve ejnosti 

Tato podkapitola se zabývá spoluprácí mate ských škol s rodi ovskou ve ejností, zkoumá 

spolupráci v oblasti hodnocení výsledk  vzd lávání, mimoškolních aktivit a akcí . 

 

Tabulka . 22: Zve ej ujete ve Vašem za ízení pro rodi e T ídní vzd lávací plán, 

 metodické opory a projekty? 

Možnosti Absolutní etnost Relativní etnost (%) 

ne, není zájem ze strany rodi    0     0 
ano, rodi e se zajímají 14   67 
ano, ale jen n které   7   33 
celkem  21 100 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentá . 19: 

Z tohoto grafu i tabulky jasn  a jednozna  vyplývá fakt, že neexistuje ani jedno p edškolní 

za ízení, kde by u itelky pro rodi e nezve ej ovaly metodický materiál, vzd lávací program 

a projekty. Spolupráce s rodi i za íná být sou ástí všech ŠVP PV a m lo by být tedy samo-

ejmostí, že u itelky budou s rodi i spolupracovat i v oblasti nabídky vzd lávacího pro-

gramu. 
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Graf . 19: Spole ná ú ast rodi  na akcích
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Tabulka . 23: Podílejí se rodi e na spole ných akcích t ídy i školy svojí ú astí, nebo 

osobním angažováním p i realizaci t chto aktivit? 

Možnosti Absolutní etnost Relativní etnost (%) 

ano, zájem bývá vždy velký   10   47 
ano, ale podle zam ení aktivity     8   38  
ne, ú ast bývá minimální     1     5 
nepo ádáme žádné spole né aktivity     2   10 
celkem   21 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentá . 20: 

Velké procento dotazovaných mate ských škol nabízí pestrou škálu spole ných inností  

a p íležitostí k setkávání rodi  s ostatními rodi i, d tmi i u itelkami v rámci rozli ných 

mimoškolních aktivit, a  už jsou to r zná spole ná tvo ení, sportovní odpoledne, karnevaly 

apod. Tato neformální setkávání jist  p ispívají k dobrému klimatu školy a jsou zárukou 

navázání spolupráce a d ry mezi rodi i a školou. P esto se op t najdou za ízení, která 

tyto aktivity neprovozují a je jist  zajímavé, že nejvíce aktivní jsou mate ské školy na vesni-

cích. 
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Graf . 20: Zájem rodi  o nabídku kroužk
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Tabulka . 24: Požadují rodi e ve Vašem za ízení mimoškolní aktivity ve form  

 kroužk ? 

Možnosti Absolutní etnost Relativní etnost (%) 

ano, mají velký zájem 10  47 
ne, nemají zájem   2  10 
nemohu posoudit, nabídku nemá-  9  43 
celkem 21 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentá . 21: 

Nabídka zájmových kroužk  v mate ských školách je téma velmi diskutované a jak vyplynu-

lo z dotazníkového šet ení, po et za ízení, kde tyto kroužky podporují a po et za ízení bez 

chto aktivit je tém  vyvážený. V jednom dotazníku m  velmi zaujal argument editelky 

školy, která uvedla, že nabídku kroužk  nemají, jelikož d tem nabízejí v rámci svého ŠVP 

PV dostatek tvo ivých i pohybových inností, které zajiš ují odborn  erudované u itelky, 

ímž nabídku naprosto pokryjí v dopoledních innostech školy. Jisté je, že rodi e v dnešní 

dob  kroužky hodn  vyhledávají, cht jí pro své potomky jen to nejlepší, ale asto dochází 

k p et žování d tí a je zde i riziko, že dít  bude zmín nou aktivitu asem brát jako povin-

nost a pozbude motivaci. 
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Graf . 21:Realizace konzultací s rodi i
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5.6 Vyhodnotit, jak na školách probíhá evaluace a hodnocení 

Tato podkapitola se zabývá oblastí evalua ního procesu na mate ských školách, zkoumá její 

funk nost a formálnost. 

 

Tabulka . 25: V rámci evalua ních inností za azujete pravidelné konzultace 

 pro rodi e? 

Možnosti Absolutní etnost Relativní etnost (%) 

ano, pravideln     5   23 
ano, ale pouze na p ání rodi     3   14 
jen pro p edškolní d ti v dob  zápisu     4   18 
neza azujeme   10   45 
celkem   21 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentá . 22: 

Jak vyplývá z dotazníkového šet ení je tato oblast spolupráce s rodi i stále ješt  v za átcích. 

Na n kterých mate ských školách konzultace s rodi i v bec neprovád jí, nebo jen u p ed-

školních d tí v dob  zápisu do základní školy. P itom tím nejsou myšlena každodenní setká-

vání s rodi i na šatn  s krátkým pohovorem, ale opravdu odborn  vedené konzultace u ite-

lek v neformálním prost edí. Je jisté, že školy, kde se tyto konzultace uskute ují a prová-

jí, p ispívají nejen ke spolupráci s rodi i, ale hlavn  zvyšují prestiž u itelského povolání. A 

to je v dnešní dob  velmi pot ebné a chvályhodné. 
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Graf . 22: Funk nost vytvo eného evalua ního programu na 
školách
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Tabulka . 26: Máte na Vaší mate ské škole vytvo ený funk ní evalua ní program,  

který opravdu plní sv j ú el a není pouze formální? 

Možnosti Absolutní etnost Relativní etnost (%) 

rozhodn  ano   57   56 
spíše ano   33   32 
spíše ne     8     8 
rozhodn  ne     0     0 
nevím     4     4 
celkem  102  100 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentá . 23: 

Funk ní evalua ní systém na mate ských školách je jedním ze sledovaných oblastí p i kont-

rolách eské školní inspekce. Nejen proto se školy snaží vytvo it sv j evalua ní nástroj tak, 

aby byl opravdu p ínosem a ne jen vynucenou formalitou. Evalua ní innosti jsou povinnou 

sou ástí  zpracovávaných  ŠVP  PV  a  záleží  opravdu  na  tom,  jaká  kriteria  si  školy  p i  jeho  

tvorb  nastaví, aby nep inesl jen další zbyte né administrativní innosti navíc. Z dotazníko-

vého šet ení vyplynulo, že 88% u itelek pracuje s funk ním evalua ním systémem, který je 

pro jejich další práci d ležitý a p ínosný. To je celkem uspokojivý stav. 
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Graf . 23: Stav administrativních inností ve školství
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Tabulka . 27: Zastáváte názor, že ve školství obecn  p ibývá administrativních   

inností, které se vykonávají na úkor p ímé výchovn - vzd lávací práce?                                              

Možnosti Absolutní etnost Relativní etnost (%) 

rozhodn  ano    35   33 
spíše ano    21   21 
spíše ne    11   11 
rozhodn  ne    16   16 
nevím    19   19 
celkem  102  100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentá . 24: 

Jak je patrné z grafu i tabulky, polovina respondentek uvádí, že administrativní innosti neu-

stále p ibývají a jsou na úkor p ímé výchovn - vzd lávací práce. Kategorii „rozhodn  ano“ a 

„spíše ano“ zvolily p evážn  u itelky s víceletou praxí a tém  všechny editelky. Nemyslím 

si, že tyto innosti ovliv ují p ímou práci pedagoga, jsou to práce související  

a každá u itelka má v rámci své pracovní doby dostatek prostoru na to,  aby je splnila.  
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5.7 Zmapovat, jak se nové Školní vzd lávací programy pro p edškolní 

vzd lávání osv ily v každodenní praxi. 

Poslední položkou dotazníkového šet ení byl prostor pro stru né p ipomínky, vycházející 

z praxe u itelek. Jelikož se nedá zpracovat do grafu nebo tabulky, p idávám pouze slovní 

komentá . 

 

Komentá . 25:. 

Nej ast jší p ipomínkou ze strany respondentek byla nespokojenost s vysokým po tem d tí 

na jednotlivých t ídách. P i sou asné napln nosti mate ských škol je v tšina editelek nuce-

na požádat z izovatele o výjimku z po tu d tí v za ízení a tak jsou stavy p ijatých d tí na 

maximální hranici 28 na t íd . Je velmi t žké v takové velké skupin  realizovat prožitkové 

ení, spontánní a kooperativní innosti d tí a hlavn asto chybí individuální p ístup u itel-

ky.  

Další p ipomínky se týkají konkrétn  RVP PV, který se zdá u itelkám s mnohaletou praxí 

hodn  nep ehledný a argumentují tím, že s ním dokáží dob e pracovat jen proto, že mají 

dlouholetou praxi a vlastní zkušenosti. Litují mladé za ínající u itelky, které neprošly „sta-

rou“ metodikou, kdy se dodržovaly zásady posloupnosti od jednoduššího ke složit jšímu, 

ízené innosti m ly svoji doporu enou strukturu a za ínající u itelka se m la o co op ít.  

Zvláštní kategorii p ipomínek tvo í editelky škol, které se nevyjad ují p ímo k RVP PV, ale 

uvád jí fakt, že s p echodem škol na právní subjektivitu p ibylo administrativy a samotné 

editelky cítí velký tlak a odpov dnost za všechno a mimo roli pedagoga plní roli ekonoma, 

manažera a personalisty.   

V n kolika dotaznících se respondentky vyjád ily k vlastnímu ŠVP PV velmi pozitivn , byly 

to u itelky, které pracují na mate ských školách, kde vznikal program ve spolupráci všech 

pedagogických zam stnanc  a obsahuje prvky, jimiž se liší od ostatních. Ve v tšin  dotaz-

ník  se objevuje fakt, že za átky s vlastními ŠVP PV byly t žké, ale po ur ité dob  se našla 

ta správná a pozitivní cesta. 
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5.8 Shrnutí výsledk  výzkumu 

Tato podkapitola je zam ena na shrnutí a odpov di na jednotlivé výzkumné otázky. 

 

VO1: Jaká je situace na mate ských školách po stránce profesních a provozních 

podmínek? 

Výzkum profesních podmínek p edškolních za ízení ukázal, že nejvíce zastoupenou profesní 

skupinou jsou u itelky s praxí dvacet let a více, s dosaženým st edoškolským vzd láním. 

V mate ských školách pracují také nekvalifikované síly, u nichž se ale p edpokládá, že si 

dopl ují požadované vzd lání. Zastoupeny jsou v malé mí e také pedagožky s vysokoškol-

ským vzd láním. Z výzkumu provozních podmínek je patrné, že p edškolní za ízení jsou 

v sou asné dob  napln na na maximální kapacitu. Jsou v tšinou vícet ídní, p ibyla za ízení 

se ty mi až šesti t ídami. Z izovatelé v n kterých p ípadech rozši ují tato za ízení z d vod  

nár stu po tu p edškolních d tí. T ídy jsou v tšinou homogenního složení dle v ku d tí. 

 

VO2: Jakým zp sobem vznikaly ŠVP PV na jednotlivých školách? 

ŠVP PV vznikaly již p ed rokem 2007, kdy se stal závazným RVP PV. Mate ské školy se 

pustily do tvorby svých školních program  na základ  požadavku více otev ít p edškolní 

školství rodin , ve ejnosti i spole nosti. Vznikaly podle závazného RVP PV bu to tak, že je 

tvo ily editelky samy, nebo se na spole né tvorb  podílel celý pedagogický sbor. Jednotlivé 

školy se liší svým zam ením, prokazateln  využívají podmínek p írodní i národopisné lo-

kality, i tradic obce, m sta. 

 

VO3: Jaká je úrove  orientace u itelek v oblasti alternativních vzd lávacích progra-

? 

S alternativními programy i projekty se seznámilo pouze 67% dotázaných u itelek. N kte-

ré z respondentek nem ly možnost se s nimi setkat, n které v bec necítily pot ebu se jimi 

zabývat. Orientace u itelek v oblasti alternativních program  a zájem podílet se na vzd lá-

vání v n které z alternativních škol je spíše na nižší úrovni. 
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VO4: Jaké je metodické vybavení a odborná úrove  pedagožek p edškolních za íze-

ní? 

V oblasti vzd lávacích seminá  výzkum prokázal velký zájem u itelek zú astnit se vzd lá-

vacích seminá , r znorodost jejich zam ení a následn  také jejich nesporný p ínos pro 

další pedagogickou praxi v p edškolním vzd lávání. 

 

VO5: Jaká je prezentace mate ských škol na ve ejnosti? 

Spolupráce s rodi i je sou ástí ŠVP PV a také se ve v tšin  mate ských škol v r zných for-

mách realizuje. Rodi e se spolupodílejí na mimoškolních aktivitách, v menší mí e už na 

vzd lávacím obsahu a nabídce ŠVP PV. Výzkum prokázal také velký zájem rodi  o r zné 

kroužky a nadstandardní aktivity pro d ti. 

 

VO6: Jakým zp sobem probíhá hodnocení a evaluace výchovn -vzd lávací innosti? 

Do oblasti evalua ních nástroj  spadají také konzultace, p i kterých jsou rodi e seznámeni 

s výchovn -vzd lávacími pokroky svých d tí. Na mnoha mate ských školách jsou považo-

vány za sou ást pedagogického procesu a jsou v praxi uskute ovány. Na mate ských ško-

lách existují také funk ní evalua ní systémy, které jsou pro další práci a vývoj za ízení p í-

nosem. D ležitým poznatkem získaným z výzkumu je fakt, že nejsou jen formální, ale 

opravdu plní svoji funkci. 

 

VO7: Jakým zp sobem se nové ŠVP PV osv ily v praxi? 

Výzkumem se prokázalo, že spokojenost s vlastními ŠVP PV je patrná na v tšin  za íze-

ních. Mate ské školy si volí zam ení, které jim vyhovuje a je pro n  jakousi prezentací na 

ve ejnosti. Po ty letém fungování t chto program  je jisté, že byly pro p edškolní za ízení 

dobrou volbou a že si s nimi p edškolní pedagožky poradily s tvo ivostí jim vlastní. 
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ZÁV R 

Na základ  svého výzkumného projektu jsem zjistila, že mate ské školy ve Zlínském kraji 

pracují podle nových ŠVP PV už více než ty i roky. Každá mate ská škola má sv j vlastní 

vzd lávací program, který je nep enosný na jiné za ízení. Dá se tedy íci, že školní programy 

plní svoji hlavní roli a jsou tedy chápány jako profilace školy. V mnoha mate ských školách 

existuje spousta doprovodných aktivit, prohlubuje se spolupráce s rodinou, sleduje se za a-

zení nadaných i handicapovaných d tí a úrove  ŠVP PV je jist  uspokojivá. Rodi e si tedy 

mohou pro své potomky p edškolní za ízení vybírat podle specifického zam ení školy.  

Jak ale vyplývá z dotazníkového šet ení, odborná vybavenost mladších u itelek na n kte-

rých školách není dostate ná. Tyto pedagogické pracovnice se neseznámily s žádnými vzd -

lávacími programy, ani se nezú astnily seminá , které v hojné mí e zavedení nových RVP 

PV doprovázelo. To ale neznamená, že jejich pedagogické p sobení je nekvalitní nebo ne-

dostate né. Na n kterých školách již p vodní školní programy prošly inovací, jelikož se 

zjistilo, že je t eba n které oblasti propracovat a nebo naopak vypustit. Školní vzd lávací 

program není napo ád, ale cesta k n mu je cílem. 

Pro další výzkum v této oblasti bych doporu ovala zam it se na to, jaké nej ast jší nedo-

statky se p i práci s novými ŠVP PV vyskytly a jak probíhají jednotlivé aktualizace progra-

 na školách po p tiletém období praxe. 

Je jisté, že vývoj p edškolního školství má u nás velmi dobrou prognózu hlavn  v oblasti 

vzd lávacího obsahu, ale záleží na každé mate ské škole, jak se svými novými ŠVP PV po 

ur ité dob  „odzkoušení“ naloží. Také bude velmi pot ebné, aby byla mladším u itelkám 

zajišt na podpora ve form  doprovodných metodických materiál  a aktivit. Svoji bakalá -

skou práci jsem za ínala citátem  našeho pedagoga optimisty a dovolila bych si ji jeho dal-

ším moudrem i zakon it. 

 

 

„Naši u itelé nesm jí být podobni sloup m u cest, jež pouze ukazují kam jít, ale samy 

nejdou“.  J. A. Komenský 
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ÍLOHA  PI: DOTAZNÍK 

Vážené kolegyn , 

jmenuji se Ilona Sta ková a pracuji jako editelka mate ské školy. V sou asné dob  jsem 
studentkou 3. ro níku FHS UTB ve Zlín , obor Sociální pedagogika. Následující dotazník 
je sou ástí mé bakalá ské práce na téma „Školní vzd lávací program jako profilace mate ské 
školy“. Obracím se proto na Vás s prosbou o jeho vypln ní. Všechny informace jsou ano-
nymní a budou použity pouze pro ú el zpracování v mé bakalá ské práci. 

Pokyny k vypln ní: Zvolenou odpov , která nejvíce vystihuje Váš názor, ozna te k íž-
kem. Zvolte pouze jednu odpov , pokud není uvedeno jinak. 

kuji za Váš as a vypln ní dotazníku. 

ást 1. – Informativní data 

 

1. Kolik let pracujete v p edškolním za ízení? 

 Mén  než 5 let 

 5– 10 let 

 10- 22 let 

 20- 25 let 

 25 let a více 

 

2. Jaké je Vaše pracovní za azení? 

 itelka 

 editelka 

 vedoucí u itelka 

 

3. Vaše nejvyšší dosažené vzd lání v oboru? 

 st edoškolské 

 vysokoškolské 

 nekvalifikovaná 

 

4. Mate ská škola, ve které pracujete, je za ízení? 

 jednot ídní 

 dvout ídní 

 trojt ídní 

 ty ídní 

 více jak ty ídní 
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5. Ve Vašem za ízení up ednost ujete rozd lení do t íd nebo skupin: 

 kov  heterogenních 

 kov  homogenních 

 

ást 2. – Školní vzd lávací program pro p edškolní vzd lávání ( dále jen ŠVP) 

     Rámcový vzd lávací program pro p edškolní vzd lávání ( dále jen RVP PV) 

 

6. Ve kterém roce za ala Vaše mate ská škola pracovat podle vlastního ŠVP? 

( RVP PV se stal legislativn  platným a závazným od 1. 9. 2007) 

 od 1. 9. 2007 

 již p ed rokem 2007 

 

7. Obsahuje Váš ŠVP n jaké specifické prvky, kterými se odlišuje? 

 ne 

 ano 

 

8. Pokud jste zvolili možnost ano, uve te, jaké prvky máte na mysli: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

9. Z kterých dokument  jste vycházeli p i tvorb  Vašeho ŠVP? 

( uve te 1 nebo více odpov dí) 

 závazný RVP PV 

 program Zdravá mate ská škola 

 program Za ít spolu 

 jiná literatura – uve te…………………………………………………………… 

 

10. Jak vznikl Váš sou asný ŠVP? 

 vytvo ila jej p evážn editelka sama 

 na tvorb  se podílel celý pedagogický sbor školy 

 vypracovala jej ur ená pedagogická pracovnice školy 

 byl zadán a vypracován tzv. „ na zakázku“ 

 na tvorb  se podíleli všichni zam stnanci školy bez rozdílu pracovního za azení 
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11. Seznámila jste se s n kterými alternativními programy i projekty? 

 ne, nem la jsem možnost 

 ne, nezajímají mne 

 ano 

 ano, zajímá mne …………………………………………………………………. 

 

12. Pokud jste zvolila možnost - ano, zajímá mne, uve te pro : 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

…...………………………………………………………………………………………… 

 

13. Zaujala by Vás nabídka pracovat v n které z alternativních mate ských 
škol? 

 rozhodn  ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 rozhodn  ne 

 nevím 

 

14. Absolvovala jste v rámci zavád ní RVP PV do praxe n které ze seminá ? 

 ano 

 ne 

 

15. Pokud jste zvolila možnost – ne, uve te d vod: 

 nezaujala mne žádná z nabídek 

 myslím si, že seminá  by nebyl p ínosný pro moji praxi 

 nem la jsem p íležitost seznámit se s nabídkou vzd lávání v této oblasti 

 omezuje nás nedostatek financí na další vzd lávání pedagog  

 máme na škole dostatek materiál  a metodických podpor, ze kterých vycházíme 

 jiný d vod……………………………………………………………………… 
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16. Pokud jste se zú astnila n kterých ze vzd lávacích seminá , kolik jich by-
lo? 

 jeden 

 dva až p t 

 t a více 

 

17. Tyto seminá e, které jste absolvovala se týkaly oblastí: 

 ( uve te 1 nebo více možností) 

 vytvá ení ŠVP se zam ením na realizaci kompetencí ve vzd lávacích oblastech 

 oblast evaluace  

 konkrétní zam ení podle inností ( výtvarné, hudební, t lesné, dramatické, apod.) 

 oblast ízení mate ské školy 

 jiné ………………………………………………………………………………… 

 

18. Dají se s odstupem asu zhodnotit jako p ínosné pro Vaši další práci? 

 rozhodn  ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 rozhodn  ne 

 nevím 

 

19. Zve ej ujete ve Vašem za ízení pro rodi e T ídní vzd lávací plán, meto-
dické  

opory a projekty? 

 ne, není zájem ze strany rodi  

 ano, rodi e se zajímají 

 ano, ale jen n které 

 

20. Podílejí se rodi e na spole ných akcích t ídy i školy svojí ú astí, nebo 
osob-ním angažováním p i realizaci t chto aktivit? 

 ano, zájem bývá vždy velký 

 ano, ale podle zam ení aktivity 

 ne, ú ast bývá minimální 

 ne, nepo ádáme žádné spole né aktivity 
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21. Požadují rodi e ve Vašem za ízení mimoškolní aktivity ve form  kroužk ? 

 ano, mají velký zájem 

 ne, nemají zájem 

 nemohu posoudit, protože nabídku kroužk  v naší škole nemáme 

 

22. V rámci evalua ních inností za azujete pravidelné konzultace pro rodi e? 

 ano, pravideln  

 ano, ale pouze na p ání rodi  

 ano, ale jen pro p edškolní d ti v dob  zápisu do základní školy 

 neza azujeme 

 

23. Máte ve Vaší mate ské škole vytvo ený funk ní evalua ní program, který  

opravdu plní sv j ú el a není pouze formální? 

 rozhodn  ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 rozhodn  ne 

 nevím 

 

24. Zastáváte názor, že ve školství obecn  p ibývá administrativních inností, 
které se vykonávají na úkor p ímé výchovn - vzd lávací práce?  

 rozhodn  ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 rozhodn  ne 

 nevím 

 

25. Prostor pro Vaše stru né p ipomínky k RVP PV, vycházející z Vaší praxe: 

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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