
 

Vize 
 

- Dítě je připraveno pro přechod na 1. stupeň v oblasti znalostí, dovedností i postojů.  
Je empatické, pomáhající a tolerantní ke všemu živému i neživému. 
 

Kompetence k učení – „Vím, kdo jsem“   

- Prostřednictvím situací a plánovaných činností učit děti poznávat samy sebe, 
připravovat se na role budoucí, vážit si života, zdraví, duševní pohody a 
potřeby jednotlivce. 

Sociální a personální kompetence – „Žiji mezi lidmi“ 

- Životem v MŠ učit děti rozvíjet kamarádské vztahy, mezilidské soužití, 
poznávat život ve společnosti a orientovat se v něm, rozvíjet vzájemnou úctu a 
respekt. 

Činnostní a občanské kompetence – „Objevuji svět“ 

- Na základě pozorování, praktických činností a zkušeností učit děti poznávat 
a chápat v souvislostech, chránit a vážit si všeho, co je obklopuje – tj. živou 
i neživou přírodu, vést k úctě k tradici a poznávat jiné kultury. 

Kompetence k řešení problémů – „Já to dokážu“ 

- Aktivním přístupem učit děti, že vlastním přičiněním a zapojením se mohou 
ovlivnit kvalitu života a řešit vzniklé situace a problémy. 

Komunikativní kompetence – „Ptám se i odpovídám“ 

- Pomocí různých prostředků učit děti vyjadřovat a sdělovat bez zábran a 
ostychu své prožitky, pocity, myšlenky a učit ovládat dovednosti předcházející 
čtení, psaní a počítání. 

 

Jaké je dítě na konci předškolního období v MŠ Ostopovice 

Na základě diskuse pedagogů MŠ a ZŠ o společném propojování výuky a 

navazování procesu v ZŠ na proces v MŠ jsme stanovili společné výchovně 

vzdělávací cíle MŠ a ZŠ Ostopovice: 

- Děti a žáci pracují ve skupině i samostatně, při řízené i individuální činnosti, 
vybírají si svoje aktivity, jsou zodpovědní za svoji práci a její výsledky. 

- Děti a žáci komunikují mezi sebou, pomáhají si, naslouchají si, nejsou sobečtí 
a chovají se dle společných pravidel. 

- Děti a žáci popisují své okolí, vyhledávají důležitá místa v Ostopovicích, 
setkávají se s místními rodáky, objevují historii Ostopovic, popisují rozdíly, 
změny v krajině – celoškolní projekt Naše Ostopovice. 

- Děti a žáci popisují závislost člověka na přírodě, chrání a poznávají vše živé 
i neživé ve svém okolí. 

- Děti a žáci přijímají se zájmem nové informace, hodnotí svoji práci i pokroky.  
Slovní hodnocení pedagogů podporuje vnitřní motivaci, radostné poznávání 
a objevování. 
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