
 
 
 
 

 1 

Montessori lesní mateřská škola Ledňáček 
Cáhlovská 592, 666 01 Tišnov 

info@lmslednacek.cz, 730167536 
IČ 09 807 144 

 
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

MONTESSORI LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY LEDŇÁČEK 
 
Platnost od 1. 9. 2021, každý červen probíhá revize dokumentu. 
Schváleno ředitelkou MLMŠ Ledňáček 
Číslo jednací: ŠVP 2021/1 
 
Rodiče dětí zapsaných k docházce do MLMŠ Ledňáček jsou povinni se s tímto ŠVP seznámit a 
svým podpisem v Dohodě o docházce dítěte souhlasí s tímto ŠVP.  
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Provozovna MLMŠ Ledňáček se nachází na adrese: Předklášteří, Na Nivě, 66602   
GPS: 49.358999, 16.397539 
Ředitelka MLMŠ Ledňáček (statutární orgán školy): Mgr. Lucie Borková 
tel.: 730167536 
email: info@lmslednacek.cz 
webové mstránky: www.lmslednacek.cz 
Pedagogové (dále jen průvodci): 2 
Nepedagogičtí pracovníci s odbornou způsobilostí (dále jen průvodci): 2 
Zřizovatel: Hnízdo - spolek pro komunitní vzdělávání, Hornická 900, Tišnov 66603 
IČ zřizovatele: 03421201 
Statutární zástupce zřizovatele: Mgr. Kateřina Rezková  
ŠVP zpracoval: Ředitelka MŠ a pedagogický team pracovní skupiny Ledňáček 
 
 
2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 
 
Typ školy: Montessori lesní mateřská škola s denní kapacitou 16 dětí 
Stravování: Denní dovoz jídla formou cateringu 
Provoz zařízení/kapacita: celodenní 16 dětí 
Kapacita pedagogů: 1 učitel a 1 nepedagogický pracovník na skupinu 16 dětí na den 
Provozní doba: 8-16 hod. 
Lokalita školy: Montessori lesní mateřská škola Ledňáček se nachází v oblasti klášterních sadů 
v bezprostředním sousedství Ranče Loučka. Je tvořena zatravněným pozemkem, na kterém se 
nachází zázemí v podobě stanu a teepee. Během školního roku bude zkvalitnění podmínek 
vzdělávání tak, že stan a teepee bude nahrazeno dvěma jurtami a terasou. 
 
Charakter a specifika MLMŠ 
Montessori mateřská škola Ledňáček je inspirována dvěma směry, a to principy Montessori 
pedagogiky a zároveň lesní pedagogikou. Silným prvkem je tak častý a intenzivní pobyt v 
přírodě. V souvislosti s Montessori směřováním usiluje škola u dětí o rozvinutí vnitřní motivace 
k učení, neklade důraz na výkon, ale naopak na radost z poznávání a na péči o sociální rozměr.   
 
Ve škole pracujeme podle pedagogické metody Marie Montessori. Naše třída je heterogenní. 
V mateřské škole je dán prostor výuce anglického jazyka (jako druhého jazyka) prostřednictvím 
přítomnosti zahraničních dobrovolníků v rámci projektů ESC (Europian solidarity corps).  
 
Dostupnost 
S přihlédnutím na roční období je dostupnost MLMŠ Ledňáček bezbariérová. Lze přijít pěšky 
(s kočárkem i s dítětem, které samo dojde) 10 minut od autobusové zastávky MHD - 
Předklášteří Obecní úřad, či přijet autem (parkování je možné na parkovací ploše před areálem 
firmy Mertastav, GPS 49.356628, 16.400867) a 5 min dojít po asfaltové cestě a následně po 
nezpevněné cestě. V průběhu školního roku bude vybudováno parkoviště pro rodiče dětí za 
areálem firmy Mertastav. 
 
Historie MLMŠ 
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MLMŠ Ledňáček zahájí svou činnost v září 2021 jako Montessori lesní mateřská škola. Dětem 
ve věku 3-7 let zprostředkovává výchovný a vzdělávací program. Od prosince 2020 je zapsaná 
do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT a zřizuje ji Hnízdo - spolek pro komunitní 
vzdělávání. 
 
 
3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 
 
3. 1 VĚCNÉ PODMÍNKY 
 
Jurty 
Pracovní jurta je prostor určený k práci s pomůckami, tvoření a k předškolnímu vzdělávání. 
Druhá jurta slouží k odpolednímu odpočinku a k uložení náhradního oblečení. Obě jurty jsou 
vytápěny kamny. 
V blízkosti jurt se nachází kompostovací toalety a prostor pro hygienu rukou. 
  
Terasa 
Na terase jsou stoly určené k jídlu nebo na tvoření. Na terase bude místo k odkládání batohů. 
 
Zahrada 
Zahrada je o rozloze cca 1000 m2 a terén plochy je zatravněný. Zahradu zastiňují ovocné 
stromy. Je zde venkovní ohniště, pískoviště a houpačka.  
 
Okolí 
Jednou z důležitých podmínek MLMŠ Ledňáček je okolí, kde děti tráví značnou část programu 
právě venku. V dostupné vzdálenosti školy se nacházejí smíšené lesy, jak směrem na horu 
Květnici, tak směrem na Střemchoví a Dolní Loučky a podél říčky Loučky a řeky Svratky. 
Brouzdaliště, naučná stezka podél říčky Loučky, turistické cesty na Nelepeč, zříceninu hradu 
Lúčka, na horu Květnici, do Střemchoví či Dolních Louček. 
Prostředí s rozmanitými biotopy je pro děti výborným tvořivým a „vzdělávacím“ zázemím. 
 
Záměry a jejich časový harmonogram plnění 

§ Vybavit vnitřní prostor školy Montessori pomůckami a materiály (Do konce školního 
roku 2021/2022). 

§ Vytvořit v zázemí školy zastřešenou pergolu a dílnu pro venkovní praktické činnosti (Do 
konce školního roku 2021/2022) 

§ Vytvořit zahradu, vyvýšené záhony, bylinkovou spirálu, kompost. (Během školního 
roku 2022/2023) 

§ Pořídit zahradní náčiní: kolečko, dětské nářadí jako motyčky, lopaty, rýče, lopatky, 
hrábě, smetáky a určit jim místo s obrysy nářadí, aby děti věděly, kam ho vracet(Do 
konce školního roku 2021/2022). 

§ Prořezat vzrostlé stromy, vytvořit divočinu - úkryt pro zvířátka na zahradě 
(nashromážděné větve, úkryt pro hady a brouky, broukoviště) – (březen 2022) 
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§ Využívat naučnou stezku a vzdělávací programy na Ranči Loučka, který se školou těsně 
sousedí (v průběhu celého školního roku) 

 
3. 2 Životospráva 
 
Pobyt dětí v přírodním prostředí 
Specifikem lesních mateřských škol je intenzivní pobyt dětí v přírodě, za každého počasí,  jenž 
vytváří přirozený rámec zdravého životního stylu. Děti mají denně dostatek pohybu, jenž 
zvyšuje jejich fyzickou zdatnost. Proměnlivost přírody a počasí přirozeně zvyšuje jejich 
odolnost a imunitu. 
 
Stravování 
Děti mají dopolední svačinku, oběd, odpolední svačinku. Děti mají celý den k dispozici pitnou 
vodu. Průvodci po celý den dohlíží na pitný režim dětí, na bezpečnost a ochranu zdraví dětí, 
na sebeobsluhu dětí a na vytváření a dodržování hygienických a stravovacích návyků. 
 
Odpočinek 
Děti odpočívají vždy alespoň 45 minut na postýlkách se čtenou pohádkou. 
 
Záměry a jejich časový harmonogram plnění 

§ Umožnit dětem dostatek pohybu a pobytu v přírodě, zajišťovat zdravé školní 
stravování (během celého školního roku) 

§ Jít dětem příkladem péčí o své zdraví a dodržování zásad zdravého životního stylu (v 
průběhu celého školního roku) 

 
3. 3 Psychosociální podmínky 
 
Průvodci vytváří dětem takové prostředí, aby se zde cítily bezpečně a spokojeně. Respektují 
potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování. Děti jsou vedeny k naplňování 
cílů MLMŠ, k respektování hranic s důrazem na svobodu a zodpovědnost dítěte. 
Průvodci podporují vzájemnou spolupráci a řešení problémů pokud možno pouze s jejich 
pomocí, nebo zcela bez zásahu. Věnují se vztahům v kolektivu tak, aby nenásilnou formou 
dbali na prevenci šikany a jiných patologických jevů u dětí. 
Průvodci komunikují s dětmi respektujícím způsobem, který napomáhá vytvoření dobře 
fungujících vztahů a vzájemné důvěře. Dále u dětí rozvíjí citlivost pro vzájemnou toleranci, 
ohleduplnost, zdvořilost a schopnost spolupráce, vzájemnou podporu a pomoc. Děti jsou 
seznamovány s pravidly chování ve skupině tak, aby se utvořil kolektiv, ve kterém bude všem 
dětem dobře. Jsou vedeny k tomu, aby si uvědomovaly odpovědnost samy za sebe a za vědomí 
vlastního těla a rozvíjely schopnost sebehodnocení vlastní práce. 
 
ZA STĚŽEJNÍ PRO NAPLNĚNÍ PSYCHOSOCIÁLNÍCH PODMÍNEK POVAŽUJEME TYTO HODNOTY: 
 
1. Svoboda a zodpovědnost/hranice 
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Svoboda se v našem pojetí pojí s převzetím odpovědnosti za své konání. Děti postupně k 
odpovědnosti dospívají skrze prožitek přirozených důsledků toho co dělají a říkají. Svobodu a 
hranice dětem zprostředkováváme v podobě pravidel školy, které společně opakovaně 
procházíme. 
 
2. Příroda a pohyb 
Pohyb vnímáme jako základ zdravého životního stylu, podmínku rozvoje obratnosti a 
zručnosti, odolnosti i seberozvoje. Pobyt v přírodě nám přináší radost, poznání vlastních 
dovedností a možností, pochopení základních bezpečnostních zásad. Vedeme děti k tomu, aby 
prozkoumávaly a objevovaly svět, zažily pocit vlastní síly, schopností, vnitřního vedení a 
důvěry v sebe sama.  
 
3. Respektující komunikace 
Vytváříme jasné vztahy založené na otevřené a nenásilné komunikaci. Děti skrze hru a své 
vlastní vazby prožijí pravdivost v komunikaci, úctu ve vzájemných vztazích, empatii a prostor 
adekvátně vyjádřit své potřeby. 
 
4. Respekt k zákonitosti vývoje osobnosti dítěte 
Dětem umožňujeme nenásilný rozvoj, jež odpovídá jejich fyzickým a psychickým možnostem. 
Uplatňujeme základní principy pro Montessori vyučování - poznání vnitřních potřeb člověka, 
připravené prostředí a svobodná volba činností podle senzitivních období vývoje.  
KOMUNITNÍ ZPŮSOB FUNGOVÁNÍ ŠKOLY 
Hnízdo je spolek pro komunitní vzdělávání. Komunita rodičů a dětí kolem škol a školek 
zřizovaných Hnízdem je velká, pestrá a otevřená. Je tím nejcennějším kapitálem, který máme 
a o který stojí za to pečovat. Je pro nás důležité se potkávat, poznávat, umět si naslouchat a 
vzájemně se podporovat. Spolek organizuje různé pravidelné akce, přednášky, tábory, 
výpravy, plesy, sdílecí setkání a pečuje o vztahy.  
 
Komunitní způsob vedení školy přináší dětem pocit, že škola je přirozeně integrovaná do života 
rodiny. Tím, že se rodiče podílejí svojí prací a účastí na budování a utváření celkové atmosféry 
školy, se děti mohou učit z širší palety vzorů. Prožitek, že každý může svým dílem obohatit 
společenství a že každý v něm má své místo, je pro děti cenná zkušenost.  
 
Rodiče se účastní a podílejí na chodu MLMŠ Ledňáček díky: 

§ schůzkám s rodiči 
§ společným přípravám slavností 
§ účastí na slavnostech 
§ společnému budování zázemí na brigádách 
§ komunikaci průvodců s rodiči 

 
Záměry a jejich časový harmonogram plnění 

§ Vytvářet laskavé a bezpečné prostředí s jasnými hranicemi a pravidly, nenásilnou 
komunikací a zdravými vztahy (v průběhu celého školního roku) 
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§ Vytvořit soubor vizualizovaných pravidel chování v různých prostředích (v zázemí, na 
výpravě, u ohně atd.) v podobě obrázků a piktogramů umístěných na vhodných 
místech a lépe je tak zpřístupnit dětem (srpen 2022) 

§ Poznávání a prožívání vyvážené svobody a zodpovědnosti, rozvíjení kladného vztahu k 
pohybu a přírodě, používání nenásilných forem komunikace, respekt k senzitivním 
fázím vývoje dítěte (v průběhu celého školního roku) 

§ Dále rozvíjet a udržet komunitní způsob fungování školy, společné akce a setkávání (v 
průběhu celého školního roku)  

§ Pravidelně rodiče informovat o děni v MLMŠ Ledňáček (v průběhu celého roku, formou 
pravidelného mailového zopravodajství) 

 
 
3. 4 Organizace vzdělávání 
 
Děti jsou do MLMŠ Ledňáček přijímány na základě rozhodnutí ředitelkou školy podle zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon) a podle vyhlášky č. 14/2005 Sb. ve znění pozdějších změn podle vyhlášky 
43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání. 
Kritéria pro přijetí dítěte do MLMŠ Ledňáček jsou uvedena na www.lmslednacek.cz. 
Termín přijímacího řízení stanoví ředitelka školy.  
Přijímací řízení probíhá v souladu s právními předpisy. O přijetí dítěte do mateřské školy 
rozhodne ředitelka školy.  
MLMŠ Ledňáček má jednu třídu o 16 dětech. Ve třídě je denně přítomen 1 pedagogický 
pracovník a 1 asistent s odbornou způsobilostí, případně ještě další nepedagogický pracovník 
nebo dobrovolník.  
Třída je věkově heterogenní.  
 
Pedagogický program vychází z rytmu roku a jeho měsíčních celků (integrované bloky, které 
jsou vzhledem k oblastem průřezové).  
 
Začleňujeme tématické celky vycházející z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní 
vzdělávání s důrazem na environmentální vzdělávání.  
 
Režim dne 
8:00 – 8:45 příchod dětí do školy, práce s montessori pomůckami dle volby dítěte, nebo 
výtvarná činnost či hry dle tématu,  
8:45 - 9:00 dokončování činnosti, úklid pomůcek a příprava na ranní kruh 
9:00 – 9:45 ranní přivítání, ranní kruh, dopolední svačina – odehrává se dle počasí buď v jurtě, 
nebo na terase nebo mimo školu 
9:45 – 12:30 samostatná práce s Montessori pomůckami, předškolní příprava, řízená i volná 
činnost venku, výprava ven, návrat do školy 
12.30 – 13:00 hygiena, oběd 
13:00 – 13:15 vyzvedávání dětí 
13:15 - 14:00 odpolední odpočinek dětí 
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14:00- 16:00 odpolední svačina, volná hra, vyzvedávání dětí, odchod dětí i rodičů  
 
VÝČET ČINNOSTÍ VE TŘÍDĚ 
 
Montessori vzdělávání 
Děti mají k dispozici volně dostupné Montessori materiály a pomůcky. Aktivně pracují na 
vybraném úkolu buď samostatně, nebo v menších skupinách u stolů či na koberečcích. Mají 
prostor pro cvičení koncentrace, práci s tichem a prostor pro společné aktivity s průvodcem. 
Respektujeme individuální potřeby dětí. Každé dítě má vyhrazený prostor, aby si mělo kam 
ukládat své osobní věci a výstupy/výsledky z některých svých činností. Organizace výuky 
respektuje senzitivní období a polaritu pozornosti dětí.  
 
 
 
Spontánní činnost dětí 
Je nedílnou součástí přirozeného rozvoje osobnosti u dětí předškolního věku. Děti u ní mají 
možnost rozvíjet většinu cílových kompetencí. Pro volnou hru v MLMŠ Ledňáček je vymezena 
doba během pobytu venku a čas po odpoledním odpočinku.  
 
Pobyt venku v přírodě: pedagog dětem nabízí aktivity, které jim mají pomoci v chápání 
přírodních dějů, poznávání přírody a přirozené provázanosti dění.  
 
Předškolní příprava 
V Ledňáčku probíhá celodenně jako součást programu, kdy se u předškolních dětí pedagogové 
soustředí na dosažení školní zralosti, mj. na základě pracovních listů. Předškolní výchova 
obsahuje grafomotorická cvičení pro rozvoj jemné motoriky, předmatematickou výchovu pro 
uchopení základní matematické představivosti, základní znalost abecedy a číslic, logopedická 
cvičení, znalost barev a rozvoj logického myšlení. 
 
Mimoškolní aktivity 
Návštěvy divadla, planetária, zoologické zahrady, galerie, muzea či farmy. 
 
Tvořivé prostředí 
Prostor s Montessori pomůckami, materiály pro kreativní činnosti v interiéru i venku. 
Plánujeme realizaci přírodní zahrady, která nabídku tvořivých koutků ještě rozšíří.  
 
Zaměření na sebeobsluhu 
Každodenní pobyt venku klade vyšší nároky na samostatnost a sebeobslužnost dětí. Tyto 
kvality se snažíme u dětí cíleně rozvíjet. Stejně tak dbáme na samostatnost a sebeobsluhu při 
stravování, oblékání, nebo například ukládání věcí a pomůcek zpět na svá místa apod.   
 
Slavnosti 
Jsou součástí ročního programu. Jde o společná setkání vedení, rodičů, dětí a průvodců 
MLMŠ Ledňáček. 
 
Záměry a jejich časový harmonogram plnění 
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§ Činnosti ve škole nabízet a realizovat přiměřeně a vyváženě, dětem umožnit 
individuální rozvoj (v průběhu celého školního roku) 

§ Uspořádat slavnosti, kde se potká komunita MLMŠ ledňáček (děti, průvodci, rodiče) – 
(4 slavnosti během školního roku) 

 
Individuální vzdělávání dítěte  
Rodič dítěte, které bude v odůvodněných případech plnit povinnost předškolního vzdělávání 
formou individuálního vzdělávání, musí tuto skutečnost oznámit ředitelce školy nejpozději 3 
měsíce před začátkem školního roku. Ředitelka mateřské školy doporučí rodiči dítěte, které je 
individuálně vzděláváno, oblasti vycházející z RVP PV (rámcový vzdělávací program pro 
předškolní vzdělávání), ve kterých má být dítě vzděláváno.  
Rodič dítěte se s dítětem dostaví k ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v 
jednotlivých oblastech. MLMŠ Ledňáček doporučí rodiči dítěte další postup při vzdělávání.  
Termín pro ověřování úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech bude 
vyhlášen v měsíci listopadu (včetně náhradního termínu). Rodič je povinen zajistit účast dítěte 
u ověření.  Ředitelka MLMŠ Ledňáček ukončí individuální vzdělávání dítěte v případě, pokud 
rodič dítěte nezajistí účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu. Po ukončení 
individuálního vzdělávání nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.  
Výdaje spojené s individuálním vzděláváním hradí rodič dítěte.  
 
Záměry a jejich časový harmonogram plnění 

§ Podpora individuálního vzdělávání (v průběhu celého školního roku) 
§ Nabízet dětem, které jsou na individuálním vzdělávání, a jejich rodičům účast na 

školkových slavnostech (4 slavnosti během školního roku) 
 
3. 5 Řízení mateřské školy 
 
Řízením školy je zřizovatelem pověřena ředitelka školy. Povinnosti, pravomoci a úkoly všech 
pracovníků jsou jasně vymezeny skrze pracovní náplně a vnitřní řád školy. Je vytvořen funkční 
informační systém uvnitř i navenek mateřské školy. 
Každý nový zaměstnanec je předem s vnitřním řádem školy seznámen.  
 
Vnitřní informační systém  
mezi zaměstnanci: 

§ Pravidelné schůzky zaměstnanců – pedagogické rady 1x za 2 týdny 
§ Schůzky se zřizovatelem, schůze Rady ŠPO – min. 2x do roka 
§ Individuální konzultace – kdykoliv 
§ Evaluace interní, externí – 2x do roka 

 
Vnější informační systém  
komunikace s rodiči: 

§ Nástěnka 
§ Elektronická pošta 



 
 
 
 

 9 

Montessori lesní mateřská škola Ledňáček 
Cáhlovská 592, 666 01 Tišnov 

info@lmslednacek.cz, 730167536 
IČ 09 807 144 

§ Společná setkání s rodiči – rodičovské schůzky – 3 za školní rok (na začátku školního 
roku, v pololetí a v závěru školního roku) 

§ Individuální konzultace - kdykoliv po předchozí domluvě (se zaměstnancem) 
§ Webové stránky, Facebooková skupina 
§ Společné slavnosti školy, brigády – neformální setkávání s rodiči 

 
Záměry a jejich časový harmonogram plnění 

§ Udržet fungující komunikaci mezi zaměstnanci a rodiči. (během celého školního roku) 
§ Jasné vymezení pravomocí a odpovědností mezi jednotlivými pracovníky (vymezení 

srpen 2022) 
 
3. 6 Personální a pedagogické zajištění 
 
Zaměstnanci fungují dle pracovní náplně a řádů školy MLMŠ Ledňáček, v souladu se ŠVP a 
celkovou koncepcí školy.  
 
Pracovníci MLMŠ Ledňáček se v rámci DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků) 
vzdělávají, dostávají nabídku kurzů, školení a seminářů. 
  
Záměry a jejich časový harmonogram plnění 

§ Podporovat další vzdělávání průvodců a vedoucích pracovníků. Udržet si kvalitní, 
stabilní, kvalifikovaný a spokojený tým průvodců (v průběhu celého školního roku) 

§ Postupně doplňovat pedagogické vzdělání u průvodců (předpokládaní doba studia 
2023 – 2026) 

 
3. 7 Spoluúčast rodičů 
 
Chod MLMŠ Ledňáček se neobejde bez spolupráce s rodiči dětí. 
Komunitní způsob fungování školy, spolupráce a společné prožitky vytváří dobré vztahy s 
rodiči a kladné prostředí pro výchovu dětí. Rodiče dětí se mohou podílet na chodu a organizaci 
školy (spolupráce na brigádách, materiální výpomoc, dotace, příprava slavností, narozeniny 
dětí, organizace spolujízd atd.) Nabídka možné výpomoci přichází rodičům v pravidelných 
emailových zprávách o dění ve školce a také formou rodičovské schůzky. 
Rodič dítěte má právo projevit jakékoliv připomínky k chodu školy, rodič dítěte má právo svými 
náměty a nápady přispívat k obohacení výchovného programu.  
Rodiče dětí se mohou informovat o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání vycházející 
ze ŠVP MLMŠ Ledňáček a informovat se o výsledcích vzdělávání dítěte a případně projednat 
podstatné připomínky k jeho vzdělávání.  
Záležitosti spadající do kompetence pedagoga řeší rodič s průvodcem. V případě, že jde o 
záležitost, o které je třeba informovat vedení MLMŠ Ledňáček, obrací se rodič na ředitelku.  
Provozní záležitosti řeší rodiče s průvodci, případně s ředitelkou školy. 
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Rodičovská schůzka 
Program setkání připravuje ředitelka MLMŠ Ledňáček spolu s průvodci. Zároveň osloví rodiče 
s dotazem na jejich podněty. Pozvánku s programem rozesílá škola emailem rodičům dětí 
nejpozději 2 týdny předem. Rodičům je velmi doporučeno se pravidelných setkání zúčastnit z 
důvodu zajištění oboustranné informovanosti a spokojenosti. 
Rodičovská schůzka se koná přibližně 1x za 3 měsíce, případně dle potřeby. 
 
Záměry a jejich časový harmonogram plnění 

§ Udržet komunitní způsob fungování školy a spoluúčast rodičů na jejím chodu. 
§ Uspořádat slavnosti, kde se potká komunita MLMŠ ledňáček (děti, průvodci, rodiče) – 

(4 slavnosti během školního roku) 
 

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 
 
V MLMŠ Ledňáček se dětem dostává individuální péče díky počtu maximálně 8 dětí na jednoho 
průvodce, naší snahou je uspokojit základní a speciální potřeby každého dítěte. Dětem 
nabízíme vzdělávání ve skutečném světě v celé jeho rozmanitosti, kde má každý člověk své 
místo, proto mohou být v rámci inkluzivního vzdělávání do MLMŠ Ledňáček přijímány i děti se 
specifickými vzdělávacími potřebami. Pro úspěšný průběh inkluze dítěte se speciálními 
vzdělávacími potřebami je nezbytná spolupráce s rodinou, školským poradenským zařízením, 
případně dalšími odborníky. Je nutno ve spolupráci s rodiči i odborníky zhodnotit vhodnost, 
v mnoha ohledech specifického prostředí lesní mateřské školy MLMŠ Ledňáček pro konkrétní 
dítě. V případě přijetí dítěte se speciálně vzdělávacími potřebami bude ve spolupráci se 
školským poradenským zařízením vypracován plán pedagogické podpory nebo individuální 
vzdělávací plán. 
 
Záměry a jejich časový harmonogram plnění 

§ Vytvořit seznam kontaktů na ověřené odborníky a odborná pracoviště, na které 
budeme v případě potřeby odkazovat (září 2022) 

§ Respektovat a naplňovat doporučení školského poradenského zařízení (v průběhu 
celého školního roku) 

 
PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ NADANÝCH DĚTÍ 
Věkově heterogenní kolektiv dětí v MLMŠ Ledňáček společně s dostatkem času pro volnou hru  
a individuálním přístupem průvodců ke každému dítěti, umožňuje rozvíjet potenciál 
jednotlivých dětí, včetně jejich nadání v určité oblasti. Děti nají možnost se věnovat vlastním 
projektům a v případě potřeby se jim dostává podpory průvodce či starších dětí. V případě 
vzdělávání mimořádně nadaného dítěte je MLMŠ Ledňáček připraven spolupracovat se 
školským poradenským zařízením a dalšími odborníky pro danou oblast. 
 
Záměry a jejich časový harmonogram plnění 

§ Vytvářet prostředí, kde děti mohou svobodně projevit své nadání a naleznou podporu 
u starších dětí nebo průvodce. Mimořádně nadané děti směřovat na odborné 
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pracoviště a ve spolupráci s ním zajistit podporu jejich nadání. (v průběhu celého 
školního roku) 

§ Podporovat vzdělání pedagogů v oblasti vzdělávání nadaných dětí (v průběhu celého 
školního roku) 

 
5. VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ OD DVOU DO TŘÍ LET 
 
Do MLMŠ Ledňáček jsou přijímány děti od 3 let. Pro děti mladší 3 let nejsou v MLMŠ Ledňáčku 
podmínky. MLMŠ Ledňáček z finančních důvodů, kdy není možné snižovat počet dětí ve třídě, 
nepřijímá děti mladší 3 let.  
 
6. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 
 
6.1 Zaměření MLMŠ 
 
Montessori lesní mateřská škola Ledňáček se ve svém pedagogickém pojetí inspiruje 
Montessori pedagogikou a konceptem lesních mateřských škol. Děti tráví určitý objem času 
prací s Montessori pomůckami uvnitř. Naší snahou je také převést principy Montessori práce 
i ven do přírody. U dětí rozvíjíme nezávislost, sebedůvěru a pocit zodpovědnosti za sebe, druhé 
i své prostředí. Podporujeme rozvoj dítěte v celistvosti jeho osobnosti, tvořivosti, kritickém 
myšlení, schopnosti řešit problémy a schopnosti spolupracovat s ostatními. Naším cílem je 
vytvořit prostředí, v němž se děti mohou přirozeně rozvíjet a kde si uchovají zvídavost, 
tvořivost a radost z poznávání.  
Montessori pedagogika vychází z potřeb malého dítěte, učí ho rozvíjet smyslové vnímání, 
kterým objevuje okolní prostředí, ale i samo sebe. Průvodce v tomto přístupu podporuje 
přirozený zájem dítěte a pomáhá mu zafixovat si své pracovní návyky a řád.  
V pedagogice lesních mateřských škol je příroda svojí proměnlivostí a situace vzniklé při 
pobytu v ní nevyčerpatelným zdrojem vzdělávací nabídky, která děti rozvíjí v jejich celistvosti. 
Pro lesní mateřské školy je typické nezatěžování dětí klasickými hračkami. Tím jsou děti 
odkázány mnohem více samy na sebe a na vlastní schopnost improvizovat, schopnost 
imaginace, sociální dovednosti, samostatnost, které se v takovém prostředí rozvíjejí mnohem 
snadněji. Pobyt venku vede u dětí k rozvoji hlubší vnímavosti vůči přírodním dějům a 
proměnám přírody během roku, nenásilnou formou utváří pozitivní vztah k přírodě. 
 
 
 
6.2 Metody a formy vzdělávání 
 
Vzdělávací program i metodická východiska MLMŠ Ledňáček vytváří unikátní spojení 
Montessori pedagogiky s prostředím lesní mateřské školy. Umožňujeme dětem užívat si 
přírody a v ní hledáme cesty, jak děti rozvíjet uplatněním stěžejních Montessori principů.  
Řídíme se mottem celé Montessori pedagogiky, které zní: „Pomoz mi, abych to dokázal sám.“ 
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Respektujeme princip senzitivních fází, během nichž je dítě obzvláště otevřené k získání 
určitých dovedností nebo schopností. Tato citlivá období se snažíme optimálně podpořit. 
Během pobytu uvnitř v zázemí vytváříme tzv. připravené prostředí, s jehož pomocí pak dítě 
aktivně získává zkušenosti, utváří vlastní osobnost a rozvíjí své poznání.  
 
Polarizace pozornosti  
Jev „polarizace pozornosti“ je znám jako ústřední „fenomén Montessori“. Je to stav, kdy je 
dítě zaujato určitou činností a plně se na ni soustředí. Tento jev vzniká v předem připraveném 
vzdělávacím prostředí, dítě se při něm zcela soustředí na vybranou činnosti, pracuje 
nejefektivněji a s plným zaujetím.  
 
Svoboda volby  
Každé dítě je k učení motivováno touhou poznat svět a jeho zákonitosti. Svoboda volby 
umožňuje dítěti naplnit tuto potřebu, projevit vlastní aktivitu a samo si učení na základě 
vlastního tempa řídit. Princip spontánní aktivity dětí v souladu se senzitivním obdobím vede k 
učení podle zájmu a vnitřních potřeb dětí. 
 
Jednota fyzického a duševního  
V Montessori systému je zdůrazněna duševní a fyzická jednota ve všech oblastech vývoje. 
Osobnost dítěte je potřeba rozvíjet vyváženě, rozvíjet jak intelekt, tak fyzický pohyb. Rozvoj 
intelektu probíhá ruku v ruce s pohybem („Ruka je nástroj ducha.“). 
 
Volný a přirozený pohyb 
Pohyb je v montessori i lesní pedagogice přítomen téměř v každé činnosti. Při práci s 
pomůckami, při pobytu venku v přírodě. Dostatek pohybu má příznivý vliv na polarizaci 
pozornosti, kdy se dítě na nějakou činnost plně a zcela soustředí. 
 
Průvodci ve svém přístupu k dětem využívají zásad přístupu Respektovat a být respektován. 
Děti jsou vnímány v komunikaci a společném rozhodování jako partneři, kteří se mohou na 
společném rozhodování podílet. Děti se za podpory průvodce učí důstojně zvládat konfliktní 
situace.  
 
Další metodou, která přirozeně vyvěrá z přírodních podmínek lesní mateřské školy i 
Montessori pedagogiky, je prožitkové učení. Dětem nejsou předávány hotové informace, 
hračky, názory, postoje, atd. Dítě dochází k vlastním závěrům na základě prožité zkušenosti. 
Vše okolo si může ohmatat, prožít, zakusit (v rámci pravidel bezpečnosti) a tím si utvářet 
reálnou představu o možnostech okolního světa a svých schopnostech. 
Díky intenzivnímu pobytu v proměnlivém přírodním prostředí jsou děti konfrontovány s 
různými předvídatelnými a i nepředvídatelnými situacemi, což nahrává tzv. situačnímu učení. 
Reálné situace vzniklé během pobytu v lese dávají dětem možnost rozšiřovat svoje sociální 
dovednosti. Uvědomovat si vlastní možnosti a tím rozvíjet schopnost jednat a hledat 
smysluplná řešení. Průvodce je jim v tomto procesu oporou. 
 
7. VZDĚLÁVACÍ OBSAH 
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Vzdělávací obsah našeho ŠVP je zpracován tak, aby naplňoval klíčové kompetence Rámcového 
vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (dále jen RVP PV) a zároveň odpovídal 
hodnotovému systému spolku Hnízdo - spolku pro komunitní vzdělávání, svého zřizovatele.  
Je sestaven do podoby tematických celků, které jsou koncipovány jako vodící záchytné body, 
od nichž se odvíjí práce pedagogů. 
Každý tematický celek je v ŠVP stručně charakterizován, má stanoven záměr, nabídku činností 
a výstupy (Co se děti naučí). Tematické celky na sebe navazují a prolínají se. 
Pedagogové si během roku tematický celek volně vybírají a blíže jej konkretizují v třídním  
vzdělávacím programu (dále jen TVP). 
 
VZDĚLÁVACÍ OBLASTI VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO SYSTÉMU 
 
Cvičení praktického života  
Cílem je rozvoj pohybových a manipulačních dovedností, rozvoj sebeobsluhy, uspokojení 
potřeby dítěte pohybovat se, zdokonalování a harmonizace činností dítěte, vedení k 
nezávislosti na dospělém, rozvíjení sebejistoty, smyslu pro zodpovědnost, smyslu pro řád a 
pořádek. Ve všech činnostech jsou plněny přímé cíle související se základními lidskými 
potřebami a nepřímé cíle, kdy dítě získává senzorickou zkušenost.  
 
Záměry a jejich časový harmonogram plnění 
Získávání praxe v daných oblastech: 

1. Péče o vlastní osobu a své tělo (zapínání, zavazování tkaniček, mytí rukou, přesýpaní 
malých předmětů, manipulace s malými předměty) – v průběhu celého školního roku 

2. Péče o okolí a společnost (prostírání stolu, zametání, péče o záhony)  – v průběhu 
celého školního roku 

3. Sociální vztahy a zdvořilostní formy chování (přijetí zodpovědnosti ve skupině, prosba, 
poděkování, zdravení, naslouchání, pomoc) -– v průběhu celého školního roku 

4. Kontrola pohybu (rovnovážná cvičení a chůze po čáře - elipse, rozvoj jemné a hrubé 
motoriky, koordinace ruka-oko, trénování nezávislosti, koncentrace a řádu) Obsahem 
jsou: suché aktivity (přesýpání, nabírání, třídění, strouhání…), mokré aktivity 
(přelévání, nabírání, šlehání atd.), sebeobslužné aktivity. Při uvedených aktivitách je 
snaha o uplatňování principu ticha a klidu – v průběh celého školního roku 

 
Smyslová výchova  
Smyslová výchova je cesta od uchopení k pochopení. Cílem je rozvoj poznávacích procesů, 
citů, vůle, rozvoj vnímání zrakového, hmatového, sluchového, čichového a stereognostického. 
Se smyslovým materiálem pracují děti od chvíle, kdy jsou schopny třídit různé předměty. 
Obsahem je: zrakové vnímání velikosti, šířky, hloubky, délky, tvarů, barev, vzorů, hmatové 
vnímání velikosti, šířky, hloubky, délky, tvarů, povrchu materiálů, teploty, hmotnosti, sluchové 
vnímání tónů a zvuků, vnímání pohybu ruky – stereognostický smysl – spojení hmatu a pohybů 
svalů na ruce s vyloučením zraku.  
 
Jazyková výchova 
Cílem je rozvoj řeči a jazyka, rozvoj vzájemné komunikace, rozvoj dovedností předcházejících 
čtení a psaní. Obsahem je: mluvený jazyk (analýza slov, příběhy, výslovnost), počátky čtení 
(hláska + písmeno, fonetické čtení, čtení slov), počátky psaní (grafomotorika, pohybový 
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trénink, malá tiskací písmena, sestavování slov z písmen – nácvik syntézy a analýzy slov). Pro 
začátek psaní je nejlepší vystihnout „explozi psaní“, kdy dítě chce samo psát. Zdokonalování 
jemné motoriky ruky probíhá při práci se specifickými materiály. Pro počátek nácviku čtení 
používáme metodu vycházející z pedagogiky Montessori, která je podobná Genetické metodě. 
Děti se seznamují s písmeny a s vázaným písmem, pracují s materiály, při kterých mohou 
vnímat rozdíl mezi písmeny více smysly, ke slovům přiřazují konkrétní předměty.  
 
Matematika  
V naší koncepci se jedná o prožitkovou matematiku. Cílem je rozvoj poznávacích procesů 
(logická oblast) a funkcí, rozvoj představivosti, rozvoj myšlenkových operací, smyslové prožití 
matematických operací, rozvoj vnímání, paměti a vůle. Předstupeň matematiky – smyslové a 
konkrétní matematické pomůcky a materiály vedou děti od konkrétního k abstraktnímu, od 
známého k neznámému.  
Obsahem je: první počítání (do 10) – pojetí čísla sudá a lichá, desítková soustava – vytvoření 
konkrétní představy jednotky, desítky, statisíce, zápis těchto čísel, případně základ pro početní 
operace. Když je dítěti dána možnost pohybovat se, dotýkat se a pozorovat předměty, pomáhá 
mu to lépe chápat matematické souvislosti. 
 
Kosmická výchova  
Cesta k pochopení zákonitostí světa. Cílem je rozvoj intelektu, rozvoj poznání, kreativity, 
uvedení do světa lidí, do života ve společnosti, poznávání kultury a umění, vedení ke zdravému 
životnímu stylu, vytváření odpovědného postoje k životnímu prostředí. Obsahem je: živá 
příroda (biologie, botanika), neživá příroda (horniny, nerosty), historie (dějiny lidstva, planety 
Země), umění (výtvarné, hudební, kultura národa) 
 
 
KLÍČOVÉ KOMPETENCE 
 
Během výchovně vzdělávacího procesu vedeme děti k dosažení klíčových kompetencí, tedy 
souborů předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot. Vzdělávací 
program směřuje ke konkretizovaným očekávaným výstupům, kterých by měly děti dosáhnout 
při vstupu do základního vzdělávání. 
 

1. kompetence k učení 
2. kompetence k řešení problémů 
3. kompetence komunikativní 
4. kompetence sociální a personální 
5. kompetence činnostní a občanské 

 
Ad1 – kompetence k učení 
dítě ukončující předškolní vzdělávání: 

§ soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá 
při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů  

§ uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení  
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§ má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, 
o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém 
žije  

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

§ se učí nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si 
zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí 
a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům 

§ odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých 
§ se učí s chutí, pokud se mu dostává uznání a ocenění 

 
Ad2 – kompetence k řešení problémů 
dítě ukončující předškolní vzdělávání: 

§ si všímá dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších 
problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem  

§ řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně 
(na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého  

§ řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, 
zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé 
možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadní 
zkušenosti, fantazii a představivost  

§ užívá při řešení myšlenkových i praktických problémů logických, matematických i 
empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a 
využívá je v dalších situacích  

§ zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá 
elementární matematické souvislosti  

§ rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; 
dokáže mezi nimi volit 

§ chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení 
je naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit  

§ se nebojí chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu 
 
Ad3 – kompetence komunikativní 
dítě ukončující předškolní vzdělávání: 

§ ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své 
myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede 
smysluplný dialog  

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

§ se domlouvá gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci  
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§ komunikuje v běžných situacích bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že 
být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou  

§ ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní  
§ průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s 

okolím  
§ dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává 

(knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.)  
§ ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny 

elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku 
 
Ad4 – kompetence sociální a personální 
dítě ukončující předškolní vzdělávání: 

§ samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej  
§ si uvědomuje, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky  

projevuje dětským způsobem citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, 
rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a 
lhostejnost  

§ se dokáže ve skupině prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a 
spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla 
společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat 
kompromisy  

§ napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve 
svém okolí  

§ se spolupodílí na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné 
povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobuje se jim  

§ se chová při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích obezřetně; nevhodné 
chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout  

§ je schopno chápat, že lidé se různí, a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a 
jedinečnostem  

§ chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se 
nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se bránit projevům násilí 
jiného dítěte, ponižování a ubližování 

 
Ad5 – kompetence činnostní a občanské 
dítě ukončující předškolní vzdělávání: 

§ se učí svoje činnosti a hry plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat  
§ dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky  
§ odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a 

přizpůsobovat se daným okolnostem  
§ chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také 

odpovídá  
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§ má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje 
odpovědně; váží si práce i úsilí druhých  

§ se zajímá o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění  
§ chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou 

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

§ má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými 
hodnotami a normami i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat  

§ spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe 
potřebu je zachovávat  

§ si uvědomuje svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni 
lidé mají stejnou hodnotu  

§ ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm 
podílí a že je může ovlivnit  

§ dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na 
zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské) 

 
 
 
INTEGROVANÉ BLOKY 
 
ZÁŘÍ - ZEMĚ, PLANETA KDE ŽIJI 
 
Adaptace 

§ Děti se seznamují s pravidly, chodem a provozem a hlavně se zaměřují na sebeobsluhu, 
samostatnost, stolování, hygienu a trénování denních návyků.  

§ Naší hlavní snahou v tomto období je vytvořit dětem příjemné a kamarádské prostředí, 
ve kterém se budou cítit dobře a bezpečně.  

§ Činíme pobyt v mateřské škole tak, aby byl pro ně radostný, plný nových podnětů a 
zážitků.  

§ V tomto měsíci se věnujeme změně ročního období z léta na podzim. Vnímáme 
postupné ochlazování dnů, chladnější rána. Pozorujeme babí léto a jeho měnící se 
barvy v přírodě.  

§ Zabýváme se barvami, tvary listů, plodů a darů přírody, sklizní ovoce a zeleniny, zvířaty 
a jejich ukládáním k zimnímu spánku. 

§ SLAVNOST sv. Michaela. 
 
Cíle a záměry   

§ Seznámit děti s prostředím mateřské školy, naučit se v těchto prostorách pohybovat. 
§ Poznávat nové kamarády a všechny dospělé, kteří o děti pečují, vnímat své místo ve 

třídě  Seznamovat se s Montessori pomůckami   
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§ Osvojovat si zásady našeho společného soužití, komunikace a spolu s dětmi vytvořit 
společná pravidla vzájemných vztahů, kterými se budeme řídit v každodenním 
vzájemném styku   

§ Vést děti ke vzájemné spolupráci, respektování jeden druhého, k samostatnému 
rozhodování a odpovědnosti, k ohleduplnosti, k vědomí, že každý tu má svoje práva i 
povinnosti   

§ Pěstovat hygienické návyky a dbát na jejich upevňování   
§ Seznámit děti s prostředím školní zahrady a seznámit s pravidly bezpečného chování 

na zahradě i na vycházce   
§ Sledovat změny v přírodě v období babího léta 

 
Navrhované  činnosti 

§ Praktické seznámení s prostředím mateřské školy   
§ Bezpečně se pohybovat v okolí mateřské školy, praktické poznávání nejbližšího okolí, 

pravidla při chůzi ve skupině 
§ Aktivity podporující sbližování dětí a posilování kamarádských vztahů – pohybové hry, 

zpívání  
§ Hry se jmény dětí   
§ Elipsy – cvičení ticha, hry a činnosti, které navozují radostnou atmosféru ve třídě, 

vedou k ohleduplnosti ke druhému a respektování ostatních   
§ Práce s Montessori pomůckami – seznamování s pravidly   
§ Pohybové hry, zdravotní a relaxační cvičení   
§ Zpěv známých písní, nácvik nových, rytmické hry    
§ Pozorování přírody v období podzimu – všímat si změn   
§ Osvojit si jednoduché poznatky o přírodě a jejích proměnách.   
§ Výtvarné a dramatické ztvárnění prožitků v mateřské škole, přírody na podzim – 

vhodně zvolené barvy 
§ Rozvíjet pracovní zručnosti s přírodním materiálem. 

 
ŘÍJEN A LISTOPAD - MÍSTO, KDE ŽIJI  
 
Cíle a záměry 

§ Znát svoji adresu, znát název školy, umět pojmenovat místa, kudy chodím, znát 
nejbližší okolí (škola, ranč, řeka). 

§ Upevnit pravidla bezpečnosti při pobytu venku, při vycházkách pečovat o okolí, všímat 
si nepořádku 

§ Umět vyřídit vzkaz, umět klást otázky, vést dialog. 
§ Sledování období podzimu, zejména při procházkách. Práce s blátem - hlínou. 

Pokračování v učení se barvám. 
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§ Svátek sv. Martina - Sv. Martin je rytířem, který je nejen statečný, ale také soucitný. Je 
symbolem vzájemné pomoci a úcty. Je nositelem světla – naděje, vzájemnosti a 
soucítění, o které se s námi chce podělit. 

 
Navrhované činnosti 

§ Co pluje, létá, jede – druhy dopravních prostředků a způsoby dopravy, seznámení s 
pravidly pro chodce (přechod, semafor..) 

§ Kolo – seznámení s geometrickými tvary a tělesy 
§ Jak se chovám v autobuse – pravidla slušného chování v dopravních prostředcích 
§ Komentované vycházky do okolí s hádankami 
§ Celodenní výlety 
§ Individuální rozhovory o trávení volného času s rodinou 
§ Návštěva pošty, hasičské zbrojnice, policie, obchodů, trhu  

 
 
 
 
PROSINEC - ADVENT, VÁNOCE, ZIMA  
 
Kouzelnou atmosféru adventního času využijeme k posílení mezilidských vztahů, pro 
rozhovory na téma rodina, oživení tradic a lidových zvyků, poslech koled a tvoření dárků.  
Zimní slunovrat - svátek světla, je nejtemnějším dnem roku a znamená návrat ke světlu.  
Ladění se na Vánoční čas zakončíme Vánoční slavností a adventní spirálou, při níž  
symbolicky vyneseme světlo své jedinečnosti ze svého nitra ven, abychom společně rozsvítili 
celý svět. 
 
Cíle a záměry 

§ Na základě prožitků seznámit děti s vánočními tradicemi a zvyky   
§ Společně radostně prožívat adventní čas   
§ Rozvíjet řečové a jazykové schopnosti, posilovat kultivovaný projev dětí   
§ Aktivně děti zapojit do výzdoby školy 
§ Posílit citové vztahy ke svým nejbližším   
§ Rozvinout manipulační dovednosti u dětí při výrobě přáníček a dárků 
§ Vnímat krásu zimní přírody   
§ Poznat vlastnosti sněhu a ledu všemi smysly – umět se adekvátně obléci   
§ Přirozenou cestou rozvíjet pohybové schopnosti a dovednosti dětí při hrách na sněhu, 

posilovat a otužovat tělesný rozvoj   
§ Vysvětlit si zásady bezpečného chování při pohybu na sněhu a ledu   
§ Vést děti k péči o své zdraví, uvědomění si vlastního těla   
§ Předškoláci se kromě stále probíhající předškolní přípravy, seznámí blíže s činnostmi, 

které je čekají u zápisu  
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Navrhované činnosti 
§ Seznámení s vánočními tradicemi a zvyky   
§ Poslech vánočních příběhů s vánoční tematikou a jejich dramatizace (Cesta do 

Betléma)   
§ Výzdoba třídy  
§ Říkadla a básničky s vánoční tématikou, koledy   
§ Vánoční setkání s rodiči   
§ Pokusy se sněhem, např. pozorování vloček lupou   
§ Hry na sněhu a se sněhem  l. 
§ Hudební hrátky – hudebně a pohybově vyjádřit rozmary zimního počasí (zvonivý zvuk 

rampouchů, vánice …)   
§ Vyprávění příběhů podle obrázků  

 
 
 
LEDEN - TŘI KRÁLOVÉ, VODA, SNÍH A LED  
 
Cíle a záměry  

§ Osvojení nových praktických dovedností   
§ Zopakování pravidel pobytu ve školce   
§ Hygiena, mytí, úspora vody   
§ Rozvoj schopnosti naslouchat, vést dialog   
§ Poznávání sebe sama, uvědomění si pocitů svých i druhých   
§ Upevnění pravidel chování ve vztahu k druhým   
§ Podpoření pocitu sounáležitosti s kolektivem  
§ Vysvětlení historie tradice svátku Tří králů 

 
Navrhované činnosti  

§ Skupenství vody   
§ Počasí - roční období a voda v nich   
§ Koloběh vody v přírodě   
§ Voda slaná a sladká   
§ Vodní živočichové    
§ Pokusy plave - neplave   
§ Nové pomůcky praktického života   
§ Elipsa – vyprávění o moři, koupání, plavání   
§ Elipsa – cvičení ticha a rovnováhy  
§ Vycházky - hry na sněhu a sněhem – skupenství vody   
§ Předpovídání počasí  
§ Ochrana vody - možnosti šetření s vodou, jak vodu neznečišťovat. 
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§ Tři králové - zpěv koled, kostýmy a papírové královské koruny. Zapálíme poslední 
prskavky, kterými ukončíme dobu vánoční a odstrojíme vánoční výzdobu v naší 
mateřské škole, při tříkrálovské obchůzce využijeme projížďku na koni. Děti se promění 
v mudrce jedoucí do Betléma místo na velbloudovi na koni. 

 
ÚNOR - MASOPUST  
 
Cíle a záměry 

§ Rozvoj a užívání všech smyslů   
§ Rozvoj jemné i hrubé motoriky   
§ Rozvoj slovní zásoby   
§ Kladný vztah k hudbě a pohybu   
§ Seznámení s řemesly a zvyky našich předků – vztah ke kultuře a umění  

Navrhované činnosti 
§ Říkadla a písně – Pec nám spadla, Pekař peče housky, Nemelem, Jsou mlynáři, 

Kalamajka, Šili ševci, Hejbejte se kosti, Kovej, kovej, V dobrém jsme se sešli 
§ Rytmizace písní, tanec  
§ Mletí zrní  
§ Pracovní a grafomotorické listy pro předškoláky  
§ Skládání slov 
§ Návštěva muzea  
§ Výroba masek z papíru, keramiky  
§ Masopustní den - Z nitra Země začínají na povrch pronikat životní síly uvolněné táním. 

Voda uvádí vše do pohybu. Proces probouzení přírody s sebou přináší živelnost, 
činorodost. Masopust probíhá ve znamení zvířátek a dobrého jídla. Děti prožívají pocit 
dostatku a radostného sebevyjádření. 
 

 
BŘEZEN – JARO, VELIKONOCE  
 
Cíle a záměry 

§ Při pozorování jarní přírody rozvinout další poznatky a dovednosti v souvislosti s daným 
ročním obdobím 

§ Všímat si nového života v přírodě, posílit dětskou zvídavost, zájem dětí a radost z 
objevování 

§ Přenášet pohybové činnosti do přírody a tak přirozenou cestou rozvíjet pohybové 
schopnosti dětí 

§ Zajímat se o vše živé, co se vyvíjí, roste a co je v pohybu 
§ Seznámit děti s domácími a hospodářskými zvířaty a jejich mláďaty 
§ Být citlivý k živé i neživé přírodě 
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§ Výtvarně zpracovat prožitky   
§ Seznamovat se časovými vztahy - sekunda, minuta, den, týden, měsíc, atd. – měření, 

určování času. 
§ Vynášení Morany. 
§ Velikonoční slavnost 

 
Navrhované činnosti 

§ Pozorování přírody venku (růst trávy, vůně květin, život včel, motýlů …) 
§ Pokusy – klíčení semen  péče o školní zahradu, truhlíky s květinami 
§ Prohlížení knih, obrázků a encyklopedií a porovnávání a hledání v přírodě 
§ Jarní výzdoba 
§ Písně, básně a tanečky motivované jarem 
§ Výtvarné vyjádření prožitků 
§ Smyslové hry, didaktické hry, konstruktivní činnosti 
§ Pohybové hry k tématu 
§ Barvení a zdobení kraslic 
§ Pletení pomlázek 

 
DUBEN A KVĚTEN - PŘÍRODA ŽIVÁ A NEŽIVÁ  
 
Cíle a záměry 

§ Naučit se vnímat prostředí a svět kolem nás   
§ Budovat respekt k okolnímu světu a sobě navzájem   
§ Pečovat o přírodu a své okolí   
§ Ekologická výchova, ochrana přírody   
§ Naučit se rozlišovat živou a neživou přírodu   
§ Budovat si vztah k přírodě  
§ Svátek matek 
§ Otvírání Studánek 

 
 
Navrhované činnosti  

§ Rostliny – pozorování, pomůcky  stromy – květy a listy , pomůcky na přikládání a 
poznávání 

§ Seznamovat se světem rostlin, experimentovat s rostlinami, vyhledávat v přírodě 
rostliny a živočichy a pojmenovávat je s použitím encyklopedií 

§ Rozdělení živočichů – rodiny zvířat, práce s modely zvířat, životní cykly 
§ Mláďata v přírodě  
§ Otvírání studánek - vyčištěním studánky otevřeme cestu životodárné síle vody. 
§ Co žije a roste u vody 
§ Co žije a roste v lese 
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§ Co žije a roste doma a na zahrádce 
§ Vývojové řady živočichů 
§ Horniny a minerály  

 
 
ČERVEN - SLUNOVRAT A VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH  
 
Cíle a záměry 

§ Rozvoj fyzické i psychické zdatnosti 
§ Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu  

Osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě 
§ Vést děti k takovému chování, aby neohrožovaly své zdraví i zdraví a bezpečnost 

druhých  Vyjadřovat své prožitky, pocity psychické i tělesné 
§ Většinu činností přenést ven 
§ Upevnit kladný vztah k přírodě  

 
Navrhované činnosti 

§ Didaktická hra „Zdravé x nezdravé“ 
§ Lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení) 
§ Nelokomoční pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě) 
§ Jiné činnosti (základní gymnastika, turistika, sezónní činnosti, míčové hry apod.) 
§ Cvičení obratnosti a odvahy na průlezkách, stromech, v přírodě 
§ Pohybové hry 
§ Prodloužené vycházky do lesa, výpravy 
§ Sestavování obrázků z přírodnin 
§ Opakování básní a písní 
§ Celodenní výlety 
§ Slavnost slunovratu 
§ Rozloučení s předškoláky - v rámci programu oslavy si děti mohou uvědomit své 

schopnosti a dovednosti, spojit se se svými vnitřními silami (vůlí, odvahou), přijmout 
podporu skupiny, v magickém bezpečném prostoru rituálu symbolicky odložit to, co 
nyní musí být odloženo a přijmout, co je potřeba do další životní fáze. Je to rituál 
přechodu z jednoho životního období do druhého.            
 

 
Při tvorbě měsíčních plánů si vybíráme vhodné vzdělávací cíle z následujících oblastí. Jejich 
realizace je možná v průběhu celého dne pobytu dítěte v mateřské škole.  
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8. EVALUAČNÍ SYSTÉM 
 

§ Soulad ŠVP s RVP – 1xročně, zodpovídá ředitelka MLMŠ Ledňáček 
§ Plnění cílů ŠVP a Třídního vzdělávacího plánu – po skončení tématu, průvodci a ředitelka 
§ Podmínky vzdělávání  - v kontextu RVP PV, 1xročně, zodpovídá ředitelka MLMŠ Ledňáček 

 
 
8.1 Evaluace dětí 
Evaluace dětí probíhá na základě průběžného sledování dětí. MLMŠ Ledňáček má vypracovaný 
evaluační systém sledování vývoje kompetencí a vzdělávacích potřeb dětí: 

§ průvodci mají rozdělené děti, což je zaznamenáno v tabulce do 30.10. Tyto děti 
průvodci průběžně sledují a zapisují 

§ záznamy o dětech průvodce zaznamenává do archu diagnostiky 
§ dětech průvodci hovoří na pedagogické radě 
§ 2x do roka (v lednu pololetní, květnu výstupní) probíhá kolektivní evaluace dětí 

(ředitelka, tým průvodců) a zaznamenávání klíčových kompetencí dětí do Evaluačního 
archu a do Zhodnocení vývoje klíčových kompetencí 

§ závěry jsou v případě potřeby předávány rodičům formou osobního sdělení. Osobní 
kontakt rodiče a průvodce je vítaný, prostor pro rozhovor je kdykoliv po předchozí 
domluvě s průvodcem 

§ odpovědnost za diagnostiku dítěte má ten daný průvodce, kterému bylo dítě přiděleno 
 
 
8.2 Evaluace průvodců  
 
Interní evaluace  
Průvodců probíhá v rámci MLMŠ Ledňáček průběžně, především na pedagogických poradách 
1x za týden. Zároveň také pravidelně na evaluačních schůzkách 2x do roka. Výstupem je zápis 
z evaluační schůzky. Zodpovědnou osobou za interní evaluaci je ředitelka. V evaluaci průvodců 
postupujeme dle Etického kodexu pedagoga lesní MŠ vypracovaného Asociací lesních 
mateřských školek a dle tabulky Sebehodnocení pedagoga.  
 
Externí supervize  
Externí odborník navštíví školu a sleduje práci průvodců, vede s nimi rozhovory a následně 
vypracuje hodnocení kvality a potřeb školy. 1x za rok je svolána schůzka, kde se prezentují 
závěry supervize a nastavují strategické kroky k udržení kvality a cílů školy. Výstupem je zápis. 
Odpovědnou osobou za zhodnocení externí evaluace je ředitelka. Probíhají hospitace z jiných 
a do jiných Montessori a lesních mateřských školek za účelem vzájemných konzultací, 
prohlubování zkušeností a dalšího pedagogického růstu. Průvodci jsou motivováni k 
návštěvám odborných seminářů a výchovně-vzdělávacích kurzů. Sledujeme odborné články, 
časopisy a závěrečné práce s tématem Montessori, lesní mateřské školy, předškolní 
vzdělávání. Průvodci si studiem zvyšují svoji kvalifikaci. 
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8.3 Evaluace programu a školy 
 
Pravidelně 1x za týden informujeme rodiče o uplynulých událostech ve škole. Určení průvodci 
píší stručný zpravodaj doplněný fotografiemi o dění ve škole za uplynulý týden, případně 
pozvou na události následujícího týdne.  
Informování se děje formou emailové konference rodičů MLMŠ Ledňáček a také 
prostřednictvím a webu a facebooku a na rodičovských schůzkách. 
Rodiče se mohou k programu průběžně vyjadřovat, doplňovat jej a navrhovat.  
Zpětnou vazbu poskytují rodiče na rodičovských schůzkách, při osobních setkáních ve škole s 
průvodci, ředitelkou, 1x za rok jsou vyzváni k vyplnění hodnotícího dotazníku. Záznam je veden 
v zápise z rodičovské schůzky. 
Strategický plán školy zpracovávaný 1x za 3 roky rovněž obsahuje hodnocení práce školy a 
plány do budoucna. Průběžně dle potřeby a dle změn působících zvenku se plán aktualizuje na 
schůzích Rady školské právnické osoby. 
 
 
 
Kontrolu provádění ustanovení provádí ředitelka MLMŠ Ledňáček. 
 
 
Směrnice nabývá účinností 1. 9. 2021 

Revize 8. června 2022 
………………………………………….. 

Mgr. Lucie Borková   
Ředitelka MLMŠ Ledňáček  

 

 


