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Název školního vzdělávacího programu jsme definovali na základě propojenosti 

vzdělávacího úsilí všech čtyř pracovišť subjektu. Každé pracoviště představuje jeden lístek 

„Čtyřlístku“ a stanovili jsme také 4 hlavní priority naší práce. 

 

1. Našim společným záměrem je spolupracovat ve všech oblastech předškolního 

vzdělávání tak, aby byly naplňovány deklarované cíle a klíčové kompetence 

předškolních dětí, jak je stanovuje školský zákon, RVP PV a společný ŠVP organizace. 

 

2. Navíc čtyřlístek je symbolem štěstí, čímž vnímáme naplnění šťastného dětství dětí mezi 

vrstevníky na všech pracovištích. Našim společným přáním je, aby mateřská škola byla 

místem pohody a zajímavých aktivit, kde je prostor pro uplatnění každého dítěte, všichni 

se cítí dobře a bezpečně a jsou respektovány dětské zájmy, potřeby i individualita každého 

z nich. 

 

3. Dalším lístkem čtyřlístku je aktivní spolupráce s rodiči. Naše škola respektuje 

nezastupitelné místo rodiny pro výchovu dětí. Učitelky pak děti cíleně vzdělávají tak, aby 

byly kvalitně připraveny nejen k zahájení povinné školní docházky, ale i do budoucího 

života, prostřednictvím podpory elementární kvality hodnot společnosti a osobnostních 

postojů. 

 

4. Součástí vzdělávacích záměrů školy je také cílená a systematická environmentální 

výchova a vzdělávací osvěta (EVVO), realizovaná prostřednictvím programu „Krůček 

do přírody“.  

 

 



ŠVP „Čtyřlístek“  

je otevřený a zavazující dokument,  

který vychází z požadavků RVP PV (2021) a respektuje jeho hlavní cíle. 

 

Těmi jsou: 

• rozvíjení dítěte, jeho učení a poznávání (podporovat a rozvíjet tělesnou zdatnost, 

zdraví, dovednost, obratnost, schopnost myšlení, rozhodování, učení, řeč…) 

• osvojování si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost (svoboda  

a rovnost všech lidí, solidarita se slabými a ohroženými, hodnoty spojené se zdravím, 

životem, se životním prostředím, kulturní dědictví, tradice…) 

• získávání osobní samostatnosti, schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost 

působící na své okolí (rozvíjet a poznávat sama sebe, potřeba a zájmy, sebevědomí, 

sebedůvěra, učit s, spolupracovat, akceptovat popř. tolerovat druhé…) 

 

Filozofie školy  

Naše mateřská škola na všech pracovištích doplňuje přirozenou výchovu v rodině 

a posiluje její výchovné působení. Zabezpečuje zdravý fyzický, psychický a sociální rozvoj 

dítěte a jeho spokojené prospívání v souladu s jeho přirozeností. Učí dítě životu v sociální 

skupině, rozvíjí toleranci a vzájemnou empatii, buduje zdravé sebevědomí a sebejistotu, 

podporuje samostatnost dětí, učí je zdravému životnímu stylu, uvědomění si odpovědnosti za 

své chování a jednání.  

 Vede děti k tomu, aby uměly dobře komunikovat a vyjádřit svůj vlastní názor.   

Připravuje dítě ke vstupu do základní školy a k celoživotnímu učení. Záměrem školy v 

environmentální oblasti je nastavit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a dění, 

o vlivu člověka na životní prostředí a vytvořit elementární základy pro otevřený a 

odpovědný postoj dítěte k životním prostředí. 

Role učitelky ve vzdělávání dítěte je založena na filozofii průvodce dítěte na jeho 

cestě za poznáním, má probouzet aktivní zájem a chuť dítěte dívat se kolem sebe, naslouchat 

a objevovat. Má aktivně iniciovat vhodné příležitosti, připravovat prostředí a nabízet dětem 

různorodé a motivující činnosti a aktivity k jeho rozvoji. A to vše v prostředí sociálního i 

emočního bezpečí, příznivých vztahů se všemi zúčastněnými a v radosti a víře v dětské 

schopnosti. 

 


