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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce je zaměřena na rozvoj prosociálního chování v mateřské škole 

prostřednictvím čtenářské pregramotnosti. 

Teoretická část objasňuje pojmy vztahující se k tématům rozvoje prosociálního chování 

v mateřské škole, čtenářské gramotnosti a pregramotnosti. Dále stručně uvádí rozdíly 

mezi heterogenním a homogenním uspořádáním třídy dle věku v mateřské škole a zaobírá 

se i tématem klimatu školy a třídy. 

Cílem praktické části bylo popsat, jakým způsobem konkrétní mateřská škola rozvíjí 

prosociální chování dětí prostřednictvím čtenářské pregramotnosti. V průběhu celého 

školního roku byly sestaveny konkrétní aktivity, zrealizovány ve věkově heterogenní 

třídě jednotřídní mateřské školy, zreflektovány a doplněny o možnosti další práce s danou 

aktivitou. K reflexi byla využita metoda rozhovoru, pozorování a sebereflexe. Děti účastí 

na aktivitách rozvíjely své prosociální chování a vztah ke čtení. Po prostudování odborné 

literatury byl pro výzkum v praktické části vytvořen dotazník pro rodiče, který zjišťoval, 

zda a v jakých oblastech má tento mateřskou školou zvolený způsob rozvoje čtenářské 

pregramotnosti pozitivní vliv na vztahy ve třídě a klima mateřské školy jako celku. 

Ukázalo se, že rodiče si ne vždy uvědomují, že rozvojem čtenářské pregramotnosti je 

možné ovlivňovat i klima a vztahy ve škole. Pozorují však u svých dětí větší 

zájem o knihy. Nicméně se ukázalo, že děti o tom, co v souvislosti s rozvojem čtenářské 

pregramotnosti a rozvojem prosociálního chování dělaly, s rodiči málo mluví. 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

prosociální chování dětí, mateřská škola, čtenářská pregramotnost, čtenářství, 

heterogenní skupina, homogenní skupina, klima školy, klima třídy   
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ABSTRACT 

The diploma work is focused on the development of prosocial behaviour in a kindergarten 

by means of reader’s preliteracy.   

The theoretical part clarifies the terms related to the issues of the development of 

prosocial behaviour in a kindergarten, reader’s literacy and preliterasy. It as well briefly 

describes the differences between heterogeneous and homogenous structure of the 

classroom in a kindergarten arranged according to the age and deals with the kindergarten 

as well as the classroom climate.  

The aim of the practical part was to describe in what matter the particular kindergarten 

develops pro-social behaviour of children with the support of reader’s preliteracy. During 

the whole school year there were particular activities established and consequently 

implemented into an age-heterogeneous classroom located in a one-classroom 

kindergarten and upon consequent reflexion and feedback the activities were further 

provided with a possibility to work further with a given activity. To gain the reflexion 

and feedback the methods of interviews, monitoring and self-reflexion were used. 

Children participating in the activities kept developing their prosocial behaviour and 

attitude to reading. After studying specialised literature a questionnaire for the research 

within the practical part was designed for parents examining if and if so, in which areas, 

the development of reader’s preliteracy method selected by the kindergarten has a positive 

impact on mutual relations within the classroom as well as on the climate of the 

kindergarten as a whole. It showed that the parents are not always aware of the fact that 

the development of reader’s preliteracy can influence the climate and relations at school. 

They are, on the other hand, conscious of their children being more interested in books. 

However, it as well revealed that children talk only very little to their parents about what 

they did in relation to the reader’s preliteracy and prosocial behaviour development.  

 

KEYWORDS: 

prosocial behaviour of children, kindergarten, preliteracy, reading, heterogeneous group, 

homogeneous group, school climate, classroom climate  
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Úvod a cíl práce 

„Kdybych měla své dítě vychovat znovu, vybudovala bych pro něj nejdřív sebeúctu 

a pak teprve dům. Prstem bych víc malovala a míň hrozila. Méně bych ho opravovala 

a více si s ním vykládala. Nedívala bych se na hodinky, ale prostě bych se dívala. 

Nestarala bych se tolik o učení, ale prostě bych se starala. Chodila bych víc 

na procházku a pouštěla víc draků na provázku. Přestala bych si hrát na vážnou, 

ale vážně bych si hrála. Proběhla víc polí a viděla víc hvězd. Více bych ho objímala, 

a méně s ním „válčila“. Viděla bych v žaludu častěji dub. Nebyla bych přísná, 

ale přístupná. Neučila bych ho lásce k síle, ale naučila bych ho síle lásky.“1 

Diane Loomansová 

 

Naučit děti síle lásky. To je to, o co by se rodiče, ale i pedagogové mateřských škol, měli 

snažit. Tématem prosociálnosti se zabývám od počátku své pedagogické praxe, považuji 

za důležité, aby děti měly láskyplný vztah k lidem, ke společnosti. Většina toho, co dítě 

prožije v prvních letech svého života, se odrazí v jeho budoucím životě, ať v negativním, 

či pozitivním slova smyslu. Proto je důležité a žádoucí, aby nové sociální prostředí 

mateřské školy, do kterého dítě z rodiny přichází, mělo zřetelně sociálně kladný 

charakter, akceptovalo a respektovalo všechny zúčastněné aktéry. Protože jen ten, kdo je 

milovaný, přijímaný a respektovaný, nemá problém milovat, přijímat a respektovat druhé. 

Další téma, které se prolíná mou diplomovou prací, je čtenářství. Čtení je mou zálibou již 

od útlého věku, již jako předškolačka jsem zjišťovala, jak se jednotlivá písmena jmenují, 

toužila jsem po vědění a po tom umět číst, což se také, než jsem nastoupila do základní 

školy, stalo. Čtení poskytuje člověku svobodu, prostor pro to být sám se sebou a něčími 

myšlenkami, skýtá únik z reality do světa fantazie. Prostřednictvím čtení a čtenářské 

pregramotnosti lze rozvíjet prosociální chování dětí, ale i jejich celkovou osobnost. 

  

Tato diplomová práce se skládá ze dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část se 

bude zabývat významem rozvoje prosociálního chování u dětí předškolního věku 

a zaměřovat se také na téma rozvoje čtenářství (čtenářské pregramotnosti). Dále budou 

popisovány rozdíly při práci s věkově homogenní a heterogenní skupinou a ve stručnosti 

představeno i téma klimatu školy a třídy. V praktické části budou na základě studia 

                                                           

1 Dostupné z: https://www.rodina.cz/clanek881.htm, 4. 7. 2019 

https://www.rodina.cz/clanek881.htm
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odborné literatury sestaveny aktivity, které rozvíjejí prosociální chování prostřednictvím 

čtenářských aktivit u dětí, zrealizovány ve věkově heterogenní třídě jednotřídní mateřské 

školy a následně reflektovány. Dále bude proveden výzkum mezi rodiči, který 

prostřednictvím dotazníku ověří, zda z jejich pohledu mají aktivity realizované 

v mateřské škole vliv na rozvoj čtenářství a prosociálního chování u dětí. Výsledky 

dotazníku budou porovnány s výsledky dvou dalších mateřských školá, které se explicitně 

rozvojem čtenářské pregramotnosti, prosociálnosti, podporou vztahů ve třídě a klimatem 

mateřské školy takto dlouhodobě a systematicky nezabývaly. 

Hlavními tématy diplomové práce jsou tedy prosociálnost a čtenářská gramotnost, jež 

prostupují celým životem člověka. Proto považuji za velmi významné položit jejich 

základy již v předškolním věku, jelikož citlivé období dětství je pro celoživotní čtenářství 

a prosociální cítění často rozhodující. 

 

 

Cíli této diplomové práce jsou: 

1. nastudovat základní literaturu k tématu rozvoje prosociálního chování a čtenářské 

pregramotnosti; 

2. analyzovat, jak je téma rozvoje prosociálního chování obsaženo v Rámcovém 

vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV); 

3. na základě studia odborné literatury a RVP PV navrhnout, realizovat a reflektovat 

aktivity zaměřené na rozvoj čtenářské pregramotnosti v heterogenní třídě, které by u dětí 

podpořily prosociální chování; 

4. ověřit si na základě dotazníku pro rodiče, zda podle jejich názoru panuje ve škole a třídě 

pozitivní klima (dáno mj. rozvojem prosociálních vztahů) a u svých dětí pozorují větší 

zájem o knihy a čtenářství. 
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I. TEORETICKÁ ČÁST 
„Člověk se stává sám sebou,  

nachází svoji plnou identitu za předpokladu,  

že se stává prosociálním.“2 

Ladislav Lencz 

1 Prosociální rozvoj dětí předškolního věku 
Rozvojem prosociálnosti u předškolních dětí se zabývám dlouhodobě a myslím si, že je 

důležité vést děti k ochotě poskytnout a přijmout pomoc, jelikož je to jedna 

z neodmyslitelných podmínek pro fungování celé společnosti.  

Tato část mé diplomové práce čerpá z mé bakalářské práce na téma Možnosti využití 

dramatické výchovy v předškolním vzdělávání k prosociálnímu rozvoji (2010). Kapitolu 

o rozvoji prosociálnosti jsem aktualizovala, doplnila o další poznatky, čerpala jsem 

z nových a současných zdrojů. 

 

 

1.1 Prosociální chování 
Pojem prosociální chování a prosociální výchova se v poslední době dostává do popředí 

pozornosti v řadě zemí. Bohuslava Podolská v Učitelských novinách (2008) uvádí, 

že liberální přístup v posledních letech k původním mravním principům společnosti, na 

kterých byla naše západní civilizace zbudována, má své nepřekročitelné hranice. 

Postupně došlo k devastaci těchto principů a k nebezpečnému posunu v oblasti 

mezilidských vztahů (sobectví a egoismus, závist, bezohlednost, poživačnost, konzum 

bez hranic). V postkomunistických zemích vedla radost z nově nabyté svobody po roce 

1989 k viditelnému zhoršení. Svou roli hrála také touha po růstu prosperity a zbohatnutí. 

Tyto změny nezůstaly bez důsledků na stav vědomí dětí, na jejich sociální interakce 

i charakterové zrání a na vztahy ke společnosti jako celku. Současná společenská situace 

u některých jedinců způsobuje pocit ohrožení, frustrace, vlastní méněcennosti, může 

vyústit až  v chování rizikové až kriminální. Svůj vliv má také podoba současné rodiny. 

Dříve, když žilo společně v jedné domácnosti více generací, tak se její členové museli 

naučit být trpěliví, vycházet spolu, respektovat se, pomáhat si.  Tato zkušenost dětem z 

většiny současných rodin chybí. Proto je důležité poskytovat dětem zvláštní pozornost, 

                                                           

2 Dostupné z: http://archiv.czsveseli.cz/doc/112/, 4. 7. 2019 

http://archiv.czsveseli.cz/doc/112/
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zájem a péči, posílit výchovné působení školy a aktivit volnočasových jako oporu nebo 

kompenzaci zeslabeného vlivu rodiny. Proto je tak důležité vychovávat děti 

k prosociálnosti. 

I podle Mlčáka (2010, s. 7) je prosociální chování člověka pro život naprosto zásadní –  

„člověk ke své existenci a k naplnění jejího smyslu nezbytně potřebuje mnoho projevů 

podpory, pomoci, nesobeckého jednání a spolupráce ze strany druhých“. Na počátku 

života se mu jich dostává ve velké míře od emocionálně i sociálně nejbližších osob, 

později i od vzdálenějšího okolí. Postupem času jedin 

ec opouští egocentrické zaměření a orientuje se na druhé osoby. A tak se z prvotní role 

příjemce projevů prosociálního chování stává jejím poskytovatelem. 

Gardner (1999) se také zabývá prosociálností člověka – v popisu teorií rozmanitých 

inteligencí. Podle něj má jedinec celé spektrum inteligencí, jednou z nich je personální 

forma inteligence. Intrapersonální inteligence se týká přístupu k vlastnímu citovému 

životu. Druhá forma, interpersonální inteligence, směřuje ven, k druhým lidem. Ta je 

pro prosociální chování klíčová. Jejím základem je schopnost vnímat jiné jednotlivce. 

Personální inteligence je pro člověka nesmírně významná, schopnost chápat sebe i druhé 

patří neoddělitelně k životu člověka. 

 

1.2 Co znamená „být prosociální“? 

Průcha, Walterová, Mareš (2001) definují prosociální chování jako takové, které je 

ve shodě s danými společenskými normami. Je to jednání a chování založené 

na zdvořilosti, empatii, kooperaci, zaměřené na dobro a ochranu ostatních. Nácvik tohoto 

chování je součástí moderních kurikul. 

Být prosociální podle Svobodové (2010) znamená chovat se k ostatním tak, aby to 

přineslo prospěch ne jen člověku samému, ale i druhým. Aby jedinci přinášelo radost, že 

může udělat radost ostatním. Jedlička, Koťa, Slavík (2018) se však domnívají, že 

prosociální chování jako takové, ze kterého druzí mají prospěch, aniž by z něj jedinci 

plynuly odměny a výhody, je prospěšné jen pro druhé osoby. Prosociální chování se podle 

Mlčáka (2010, s. 7) „dotýká ústředních a nejhlubších aspektů lidské existence, které 

souvisí se širokým komplexem otázek týkajících se vztahu Já a Ty, se sobectvím 

a nesobectvím, s láskou a nenávistí, s dobrem a zlem“. 

Svobodová (2007) vymezuje v souvislosti s prosociálností ještě pojem altruismus, který 

je vyšším stupněm prosociálního chování – jedinec nejen že se pozitivně zachová 
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ke druhému, ale ještě sám přinese určitou oběť. I Koťátková (2014, s. 71) se zmiňuje 

o altruistickém chování – pro jeho zakotvení u dítěte je nezbytně nutné provázat citlivost 

jeho výchovy s dostatečným emocionálním zaujetím pro druhé lidi a přírodu. Altruismus 

„spočívá v jednání s cílem pomoci druhému ve stavu tísně, bolesti a smutku a bez nároku 

na odměnu.“ Vrozenými schopnostmi a výchovou je na konci předškolního období 

vytvořen základ pro nezištné, altruistické jednání. Dítě se učí nápodobou, rizikem tedy 

může být, že dítě přebere nevhodný vzorec chování druhých lidí z okolního prostředí 

a jeho vlastní citlivost bude potlačena. Někteří rodiče dokonce zastávají filozofii, že by si 

dítě ohleduplností a citlivostí komplikovalo život, což otevírá cestu k sobectví. Je třeba si 

uvědomit, že sobecké jednání dětem sice může cosi přinést, ale zároveň o mnoho lidského 

přijdou. 

Jedlička, Koťa, Slavík (2018) nevidí v pojmech rozdíl –  ačkoliv se někdy pojmy 

prosociálnost a altruismus diferencují, není odlišení přesvědčivé, dá se říci, že se jedná 

o synonyma. 

 

1.3 Podmínky pro rozvoj prosociálního chování 

Aby se člověk mohl prosociálně zachovat, je dle Svobodové (2007) důležité: 

 pochopit situaci z pohledu druhé osoby; 

 mít schopnost morálního úsudku a správně nastavené morální 

hodnoty; 

 být empatický, schopný vcítit se do situace, pocitů druhé osoby; 

 znát společenské normy a pravidla. 

Vzhledem k tomu, že to, co dítě zažije a přijme v prvních letech svého života, se nějakým 

způsobem projeví v průběhu jeho dalšího vývoje, má mateřská škola nenahraditelné 

postavení ve vývoji dítěte. Může být pro dítě velikým přínosem, pokud vytváří pozitivní 

a přijímající klima, v opačném případě může na dítěti zanechat důsledky, které si s sebou 

ponese po celý život. 

 

Uvedla jsem základní podmínky, které jsou pro prosociální chování jedince podstatné, 

a nyní se budu podrobněji věnovat tomu, jak se jeho rozvoj uskutečňuje v praxi. 

Jedlička, Koťa, Slavík (2018) uvádějí, že pomáhající chování obvykle obsahuje tyto 

kroky: 

1. Zaregistrování osoby nebo situace vyžadující naléhavou pomoc. 
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2. Interpretace události. 

3. Převzetí odpovědnosti za uskutečnění akce. 

4. Rozhodnutí a vykonání pomoci. 

A z jakého důvodu si lidé pomáhají? „Klasičtí behavioristé usuzovali, že altruistické 

chování je buď vrozené, nebo pevněji zabudované do motivační struktury osobnosti 

v průběhu socializace. Každodenní empirie ukazuje, že lidé se v altruistickém chování 

výrazně odlišují. U některých převládá jeho protipól, kterým je výrazné antisociální 

chování. Většina badatelů se proto kloní k názoru, že hlavní motivační zdroje 

prosociálního chování je třeba hledat jak ve vlivech prostředí, tak především ve výchově“ 

(Jedlička, Koťa, Slavík, 2018, s. 156). 

 

1.4 Prosociální výchova dětí předškolního věku 

Jak bylo zmíněno, původ činitelů, kteří podněcují a regulují prosociální chování, je 

ve výchově. Zaměřím se na výchovu k prosociálnosti u dětí v mateřské škole. Podle 

Svobodové (2010) je mýtem ve výchově dětí předškolního věku, že jsou ještě malé 

na pomoc druhému, že mají ještě právo být sobecké a že jsou samy závislé na pomoci 

ostatních. „Pozorování nám ale přináší poznatky, že prosociální může být i dítě 

v předškolním věku.“ (Svobodová 2010, s. 119). Proto je důležité v tomto věku 

prosociálnost maximálně rozvíjet a podporovat. 

Koťátková (2014, s. 198) soudí, že pobyt dítěte v mateřské škole doplňuje emocionální 

rodinné vazby o rozvíjení sociálních dovedností a získávání zkušeností ve skupině 

vrstevníků. Proto se mateřská škola prakticky stává „nenahraditelným místem 

pro současný typ dítěte z nepočetné rodiny, která bývá příliš technicky orientovaná.“ Její 

vliv na rozvíjení prosociálního chování je významný, orientuje se na kvalitu soužití mezi 

lidmi, dynamika skupiny dětí vyprodukuje v rozmanitých situacích celé spektrum 

impulzů. A reakce učitelky i dětí na projevy jedinců i skupin je prospěšná pro rozvoj 

v rozumové oblasti, ale hlavně v morální a citové. 

Pobyt v mateřské škole doplňuje rodinnou výchovu, tedy doplňuje citové vazby z rodiny 

o rozvoj sociálních dovedností a získání sociálních zkušeností ve vrstevnické skupině. 

Právě dětská skupina má značný vliv při rozvoji prosociálního chování. Prosociální 

schopnosti a dovednosti mohou být v mateřské škole ve skupině dětí rozvíjeny záměrně 

(např. v námětových či dramatických hrách) nebo situačně (využívání vzniklých situací). 
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Prosociální schopnosti a dovednosti, které můžeme u dětí rozvíjet a v mateřské škole 

na ně působit, mají podle Koťátkové (2008) několik sfér: 

 přátelství; 

 tolerance, ohleduplnost; 

 dělení se s druhými; 

 pomáhání si; 

 spolupráce; 

 odpovědnost; 

 zpětná vazba (na chování druhé osoby). 

Jak uvádí Koťátková (2014), rodiče mají zájem na tom, aby dítě podávalo výkony 

v oblasti intelektuální, v pohybových či jiných specifických dovednostech. Ale sociální 

schopnosti a dovednosti, rozvoj mezilidských vztahů vnímají jako méně důležité, jsou 

pro ně samozřejmostí a něčím, co se do dětského života dostane nějak samo. Zřejmě 

vycházejí ze svého dětství, kdy ovšem bylo sdružování vrstevníků běžnější, otevřenější 

a kdy bylo častější soužití s prarodiči, kteří s dětmi trpělivě komunikovali. Koťátková 

uvádí tři zdroje, ze kterých je vytvářen základ prosociálního chování: 

1. Citlivé a vhodné chování k dítěti, díky kterému dítě získává zkušenost 

s ohleduplným jednáním vůči jeho vlastní osobě, prožije si uznání, porozumění, 

pomoc, trpělivost. 

2. Nápodoba a postupné ztotožnění se s chováním, kterého si dítě všímá ve svém 

okolí a zaznamenává reakce ostatních. 

3. Podpora projevů empatie, jež jsou okolím v chování dítěte zaznamenávány 

a oceňovány – povzbuzování dítěte v citlivém jednání a pomoci druhým lidem, 

dětem, rostlinám, zvířatům a hračkám s lidským výrazem. 

 

1.5 Jak rozvíjet prosociální chování u dětí 

Pokud dospělí chtějí po dětech, aby se chovaly prosociálně, ohleduplně, respektovaly 

druhé, musí se sami tak chovat. Důležitou roli hraje pedagog. Ten by měl vytvářet ve třídě 

pozitivní atmosféru, jejíž součástí jsou radostné prožitky. Podrobněji jsem popsala 

důležité oblasti, na které je třeba se dle Svobodové (2007) při rozvoji prosociálnosti 

zaměřit: 

Komunikace 

Komunikace mezi dítětem a tím, kdo ho vychovává, se uskutečňuje ve dvou rovinách: 
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 osobní komunikace – sdělování pocitů, sympatií, projevy lásky, 

náklonnosti, uznání, respektu, naplňování potřeb, legrace, hra; 

 funkční komunikace – sdělování požadavků, které na dítě klademe, u nichž 

je velmi důležité, aby požadavky byly oprávněné a smysluplné. 

 

Aby komunikace byla efektivní, je třeba, aby roviny byly v rovnováze, aby nepřevažovala 

komunikace funkční, jak můžeme často v mateřských školách spatřit. Pokud tomu tak 

není, stává se komunikace neefektivní. To znamená, že převažují nefektivní způsoby 

sdělování informací, které podle Kopřivy, Nováčkové, Nevolové a Kopřivové (2007) 

jsou – výčitky, obviňování, moralizování, poučování, kritika, zaměření na chyby, 

lamentace, zákazy, příkazy, vydírání, proroctví, vyhrožování, srovnávání, křik, urážky, 

shazování, ponižování, ironie. Těmto neefektivním komunikačním technikám by se měli 

pedagogové vyhnout a hledat jiné způsoby při působení na dítě. Jako efektivní techniky 

komunikace doporučují – podání informace, sdělení, popis, konstatování, techniku dvě 

slova, vyjádření vlastních potřeb a očekávání, poskytnutí dítěti možnost volby, prostoru 

pro spoluúčast a aktivitu. 

Do této oblasti zahrnujeme i dovednosti, které je třeba u dětí rozvíjet a podporovat – umět 

se zeptat, poděkovat, poprosit, věnovat druhému zájem, umět mu naslouchat. K tomu nám 

může posloužit tzv. komunitní kruh, kde děti vyjadřují své myšlenky, zážitky, názory, 

pocity. Učí se tak naslouchat druhým a stávají se citlivější ke sdílení druhých. Obdobně 

můžeme výše uvedené dovednosti rozvíjet formou diskusního kruhu a dalších kruhových 

aktivit, které umožňují stejné postavení a pravidla pro všechny zúčastněné. 

 

Úcta, sebeúcta 

Vytváříme u dětí sebeúctu, podporujeme jejich sebevědomí, sebepoznání, 

sebeuvědomění prostřednictvím výtvarných, hudebních, pohybových a dramatických 

činností a také svými postoji. Těžko se dítě bude cítit sebevědomě a vážit si samo sebe, 

pokud někdo bude jeho výtvory nebo činnosti zesměšňovat. 

 

Pozitivní hodnocení  

Aby se dítě vidělo pozitivně, je třeba, aby ho pedagog pozitivně hodnotil a povzbuzoval. 

Aby ocenil snahu, hledal na každém dítěti něco dobrého. Je důležité, aby při komunikaci 

s dítětem pedagog dodržoval tyto zásady zpětné vazby – dítě pozitivně hodnotit, 

povzbuzovat ho, oceňovat jeho úsilí a snahu a věřit mu, že dokáže úkoly plnit. To 
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odpovídá i podpoře růstového nastavení mysli, který rozpracovala americká psycholožka 

Dwecková, v České republice její práce vyšla v monografii Nastavení mysli (2017). 

Touto komunikací jsou děti vedeny k vytváření reálného sebeobrazu. Ten u nich 

rozvíjíme  prostřednictvím sebehodnocení. Sebehodnocení je, jak se domnívá 

Kratochvílová (2012), důležitý proces – kvalitní sebehodnocení směřuje k celkovému 

rozvíjení jedince a podporuje proces učení. Aby sebehodnocení mělo význam, nesmí se 

zaměřovat pouze na afektivní prvky (co se dětem líbí). A nemělo by se jednat o činnost 

nahodilou, povrchní, ale o systematickou, plánovanou, které se věnuje dostatek času 

a stane se samozřejmou součástí vzdělávání. 

Kromě toho vedeme postupně děti nejen k tomu, aby viděly něco pozitivního u sebe, ale 

i u ostatních dětí. To odpovídá vrstevnickému hodnocení, které jako zásadní metodu 

formativního hodnocení zmiňují např. Starý, Laufková a kol. (2016). To však nelze 

uplatňovat bez toho, aniž by pedagog uplatňoval popisný jazyk zpětné vazby 

a komunikoval s žáky efektivním a respektujícím způsobem (viz výše). 

 

Kreativita 

Děti se prostřednictvím tvořivých estetických činností učí využívat svoji představivost, 

fantazii, být samy sebou, vyjadřovat své pocity, experimentovat. Tvořivost rozvíjí 

představivost, vnímavost, originalitu řešení, flexibilitu, osobitost, schopnost pozorovat, 

soustředit se, vidět souvislosti, porozumět problému. Je možné ji využít při řešení 

problémů, budování spolupráce, solidarity, prosociálního chování. 

 

Emoce 

Pomocí estetických činností, ale i běžných činností během dne v mateřské škole, můžeme 

dosáhnout toho, že děti budou ke svým pocitům vnímavější, naučí se jim rozumět, 

rozeznávat je, přijímat je, poradit si s nimi. Je třeba, aby pochopily, že každý má právo 

vnímat svůj prožitek po svém, třeba i odlišně od ostatních. A že každý má právo své 

emoce vyjádřit. To podporujeme u dětí tím, že své emoce neskrýváme, hovoříme o nich, 

dokážeme je projevit a že jejich emoce nepopíráme, nezlehčujeme či dokonce je za ně 

netrestáme. 

Pro rozvoj emocionality u dětí a uvedomění si svého prožívání lze využít emoční karty 

(například obrázkové výukové karty vydané v nakladatelství Pasparta, které slouží 

primárně pro děti s poruchou autistického spektra pro porozumění svým emocím 

a rozvoji sociálních dovedností – vhodně je však lze uplatnit u dětí předškolního věku 
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třeba při práci s příběhem v mateřské škole), využít přímo práci s příběhy (Emušáci 

od společnosti SCIO) či nově knihy o nosorožci Emilovi (Emil a emoce) z nakladatelství 

Albatros. 

 

Empatie  

Schopnost empatie neboli vcítění znamená být schopný pochopit, proč člověk jednal tak, 

jak jednal, jaké z toho má pocity a pochopit že má na danou věc svůj názor. Jak uvádí 

Průcha, Walterová, Mareš (2001, s. 58), empatie je také „příjetí (alespoň v duchu) 

sociální role jiného člověka, pohled na lidi, problémy, události z jiné perspektivy; snaha 

vidět svět „jinýma očima“ a domnívají se, že jde o významnou fázi v morálním vývoji 

člověka a jeho morálních hodnot. Rozvoj empatie podporuje vhodně navozená atmosféra 

a motivace, společné prožitky při estetických činnostech, rozhovory, komunitní kruhy, 

filozofie pro děti. 

 

Asertivita  

Asertivní chování je takové, kdy se jedinec nad nikým nepovyšuje, nikoho neponižuje, 

s nikým nemanipuluje, dokáže vyjádřit svůj názor, respektuje druhé, umí jim naslouchat, 

je přiměřeně sebevědomý, dokáže přiznat chybu, přistoupit na kompromis. Dítě by mělo 

mít odvahu říci, co si myslí, umět se prosadit, ale i ovládat. Pokud dítě chce, aby byly 

jeho zájmy respektovány, mělo by se snažit respektovat zájmy druhých.  

 

Vzory 

Je známo, že děti napodobují či se dokonce ztotožňují se svými rodiči, sourozenci, 

kamarády, učiteli, ale i s hrdiny z televize, literatury. Prožíváním příběhů, 

prostřednictvím čtenářské pregramotnosti, získávají děti zkušenosti, jsou podněcovány 

k zamyšlení a mohou tak přejímat vzorce chování a jednání. V souvislosti s mateřskou 

školou nesmíme opomenout důležitost kladného vzoru pedagoga. Protože právě 

předškolní pedagog může svým jednáním, chováním a postoji podporovat/nepodporovat 

prosociálnost u dětí. 

 

Spolupráce 

Je potřeba děti učit spolupracovat, pomáhat ostatním, dovést projevit radost z úspěchu 

jiných lidí, učit je bojovat proti sociálním nespravedlnostem a tomu, že mohou pomoci 

druhému vyřešit nějaký problém. 
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Pravidla 

Určit si ve třídě pravidla vzájemného soužití má veliký význam. Děti budou vědět, co, 

jak a kdy mohou či nemohou, znát hranice. Pravidla si stanovujeme společně s dětmi, 

neměla by být vytyčena z vnějšku, aby jejich dodržování nebyl jen následek obavy dítěte 

z trestu. Místo trestů je vhodnější využívat metodu přirozených důsledků. To znamená, 

že děti ví, co se stane nebo by se mohlo stát, když dané pravidlo poruší. Pravidla platí pro 

všechny děti stejně, učitelka by neměla dělat rozdíly mezi dětmi. A platí i pro dospělé, 

jinak by děti byly zmatené, nepřikládaly by pravidlům takovou váhu, když by je 

nedodržovali ani dospělí. Smysluplnost pravidel by měla být samozřejmostí. 

I Kopřiva, Nováčková, Nevolová a Kopřivová (2007) vnímají pravidla a určení hranic 

jako nutné. Jde ale o to, jak je vytváříme. Popisují partnerský versus mocenský přístup 

ve výchově dětí. Nejde o to, že by v prvním jmenovaném přístupu bylo dětem vše 

dovoleno a v druhém vládl především dospělý se svými příkazy a omezeními. Jedná se o 

to, jakým způsobem se pravidla a hranice dětem stanovují. Jsou přesvědčeni, že 

partnerský přístup je možný, ba nutný pro to, „aby z dětí vyrostli kompetentní 

a zodpovědní lidé, schopní řešit problémy současného světa“ (Kopřiva, Nováčková, 

Nevolová a Kopřivová 2007, s. 9). 

 

Podle Svobodové (2007) můžeme pravidla rozdělit, podle toho do jaké oblasti zasahují, 

na pravidla týkající se bezpečí: 

 samotného dítěte – jak se má dítě chovat, aby si neublížilo; 

 ostatních dětí – jak se má dítě chovat, aby neublížilo druhým dětem; 

 učitelky a ostatních zaměstnanců školy – jak se má dítě chovat, aby 

neublížilo osobám, které o ně v MŠ pečují; 

 přírody – jak se chovat k přírodě, rostlinám, zvířatům; 

 věcí, které nás obklopují – jak zacházet s hračkami, oblečením, vybavením 

MŠ, majetkem druhých; 

 při organizaci dne v MŠ – pravidla týkající se organizace v čase, řádu a 

rytmu činností v MŠ. 

 

Pedagog 

O vlivu učitelky na děti jsem se sice zmiňovala i v jednotlivých oblastech, pojďme si ale 

shrnout, jaká by měla být, aby kladně působila na rozvoj prosociálnosti dětí: 



18 
 

Měla by se sama chovat prosociálně, být empatická, dětem naslouchat, respektovat jejich 

potřeby a individuální zvláštnosti. Používat efektivní komunikaci, neefektivnímu 

způsobu se vyhýbat. Měla by být důsledná v kontrole dodržování pravidel a sama pravidla 

dodržovat, uvážlivě nakládat s odměnami a tresty. Dále být pro děti srozumitelná –  aby 

chápaly její jednání a reakce. Chovat se spolehlivě, důvěryhodně, autenticky –  verbální 

komunikace se shoduje s neverbální, slova se shodují s činy. Uplatňovat přátelský, 

partnerský přístup, nevystupovat z pozice autority a moci.  Měla by pro děti být oporou, 

oceňovat je, vyzdvihovat na nich to dobré, zajímat se o to, co je zajímá, věnovat každému 

dítěti chvíli soustředěné pozornosti. Poskytnout dětem i fyzický kontakt dle potřeby – 

pohladit, pochovat, podat ruku. Taková učitelka je ideálem, o jehož dosažení by se měla 

každá pokusit, pokud chce, aby se děti samy takto chovaly. 

 

Podle Opravilové (2016) je důležitý předpoklad úspěšné práce učitelky mateřské školy 

její autorita. Po stránce formální se jedná o funkci, společenskou roli, odbornou 

kvalifikaci a potažmo i věk. Pokud jsou splněny tyto podmínky, je autorita učitelky 

posílena především u rodičů. Pro děti je však přijatelná autorita především přirozená, 

neformální. Ta je založena především na kvalitách osobnosti, důvěře, přístupu k dětem, 

schopnosti jim porozumět a naslouchat. „Děti od učitelky očekávají, že bude plnit jejich 

přání, uspokojí potřeby, bude vyžadovat jen to, co zvládnou, bude laskavá, vstřícná 

a spravedlivá. Toto jednání je podmíněno osobnostními rysy a charakterovými 

vlastnostmi, jako jsou otevřenost, citlivost, empatie, trpělivost, sebeovládání, vyrovnanost 

a odpovědnost“ (Opravilová, 2016, s. 186). 
 

1.6 Překážky v mateřské škole pro prosociální výchovu dětí 

Všechna uvedená doporučení jsou ideálem, ke kterému by se mělo v předškolním 

vzdělávání směřovat. Podle Svobodové (2007) však na druhé straně stojí překážky, které 

ovlivňují práci pedagoga: 

 vysoké počty dětí ve třídě; 

 stereotypy, které si učitelky předávají mezi s sebou jako „osvědčené“ 

postupy řešení problémů a konfliktů; 

 nedoceňování prožitků dětí, jejich zlehčování; 

 zaměření na produkt místo na proces, na výkon místo na mezilidské 

vztahy, na školní připravenost místo na zážitky; 
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 srovnávání dětí, podporování soutěživosti; 

 preference individualismu místo podporování spolupráce, kooperace; 

 vnější motivace dětí místo vnitřní; 

 často jsou překážkou samy učitelky, které postrádají prosociální 

schopnosti a dovednosti.  

I přes tyto bariéry, které se v pedagogické praxi objevují, by se měl pedagog snažit se 

s nimi vypořádat a v co největší míře naplňovat psychosociální podmínky, jak je 

stanovuje RVP PV (2018). I když to pro předškolní pedagogy není vždy jednoduchá 

cesta, je třeba věřit, že vše má smysl. Že vše, co dětem předají, jim v životě bude 

přínosem. Učitelé by se měli snažit, aby ze třídy udělali místo, kam budou děti rády 

chodit, kde se cítí dobře a mají převážně pozitivní, radostné a uspokojivé prožitky. 
 

1.7 Vymezení pojmu prosociálnost v Rámcovém vzdělávacím 

programu pro předškolní vzdělávání 

RVP PV (2018) v kapitole Specifika předškolního vzdělávání uvádí, že podstatnou roli 

v procesu učení předškolního dítěte hraje spontánní sociální učení, které je založené 

na principu imitace. Je tedy důležité v každodenních situacích a činnostech v mateřské 

škole poskytovat dětem takové vzory chování, postojů, které jsou vhodné k přejímání 

a napodobování. 

Sociální, prosociální rozvoj dítěte je rozvíjen prostřednictvím klíčových kompetencí, 

které jsou vyjádřeny jako „soubory předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností, 

postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého jedince“ (RVP PV, 

2018, s. 10). Pojem prosociálnost, vzhledem k tématu mé diplomové práce, se nejvíce 

váže k těmto klíčovým kompetencím: 

 kompetence k učení (orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije; 

aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, 

které kolem sebe vidí; učí se s chutí, pokud se mu dostává uznání a ocenění); 

 kompetence k řešení problémů (všímá si dění i problémů v bezprostředním 

okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní 

odezva na aktivní zájem); 

 kompetence komunikativní (dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, 

pocity a nálady různými prostředky); 
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 kompetence sociální a personální (projevuje dětským způsobem citlivost 

a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá 

nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost; je schopné respektovat druhé, 

vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy; napodobuje modely prosociálního 

chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí); 

 kompetence činnostní a občanské (zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je 

otevřené aktuálnímu dění; 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; 

uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že 

všichni lidé mají stejnou hodnotu; uvědomuje si, že se svým chováním podílí na 

prostředí, ve kterém žije a že jej může ovlivnit). 

Rozvoj prosociálního chování dětí je nejvíce zastoupen v kompetencích sociálních 

a personálních a v kompetencích činnostních a občanských. 

 

Ve vzdělávacích oblastech RVP PV (2018) jsou dále formulovány očekávané výstupy, 

které dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže a ke kterým by měly cíle 

učitelky směřovat. Vybrala jsem ty výstupy, které jsou propojené s rozvojem 

prosociálního chování dětí: 

 Dítě a jeho tělo 

– mít povědomí o způsobech ochrany zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě 

potřeby pomoc hledat (na koho a kam se obrátit, jakým způsobem a koho přivolat) 

 Dítě a jeho psychika 

– Jazyk a řeč – samostatně a smysluplně vyjadřovat myšlenky, pocity, mínění 

a úsudky; naslouchat druhým 

– Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace 

– řešit problémy a situace 

– Sebepojetí, city, vůle – prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí; být 

citlivý ve vztahu k živým bytostem, přírodě i věcem 

 

 

 Dítě a ten druhý 

– uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým 

a respektovat je 
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– chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný, že osobnostní 

odlišnosti jsou přirozené 

– uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého 

– spolupracovat s ostatními 

– dodržovat dohodnutá pravidla vzájemného soužití a chování 

– respektovat potřeby jiného dítěte, rozdělit se s ním 

– vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc (chovat se citlivě a 

ohleduplně k slabšímu či postiženému dítěti, mít ohled na druhého a soucítit 

s ním, nabídnout mu pomoc) 

 Dítě a společnost  

– chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k dospělým i k dětem, 

bez předsudků, s úctou k jejich osobě, vážit si jejich práce a úsilí 

– chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé 

– začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné 

vlastnosti, schopnosti a dovednosti 

 Dítě a svět 

– pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat 

vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, 

chránit přírodu v okolí, živé tvory apod.) 

 

V kapitole Podmínky předškolního vzdělávání, které je třeba dodržovat při vzdělávání 

předškolních dětí, se zaměřím na psychosociální oblast, která úzce souvisí s rozvojem 

prosociálnosti: 

 Učitelé respektují potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování 

(jednají nenásilně, přirozeně a citlivě) 

 Všechny děti mají rovnocenné postavení a žádné z nich není zvýhodňováno ani 

znevýhodňováno. Jakékoliv projevy nerovností, podceňování a zesměšňování dětí 

jsou nepřípustné. 

 Způsob, jakým jsou děti vedeny, je podporující, sympatizující, projevuje se přímou, 

vstřícnou, empatickou a naslouchající komunikací učitele s dětmi. 

 Je uplatňován pedagogický styl, který počítá se spoluúčastí a samostatným 

rozhodováním dítěte. 

 Ve vztazích mezi dospělými i dětmi se projevuje vzájemná důvěra, tolerance, 

ohleduplnost a zdvořilost, solidarita, vzájemná podpora a pomoc. 
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 Učitel se věnuje neformálním vztahům dětí ve třídě a nenásilně je ovlivňuje 

prosociálním směrem. 

 

V RVP PV (2018) je zahrnuto pojetí vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími 

potřebami a vzdělávání dětí od dvou do tří let. Jsem přesvědčena, že při vzdělávání těchto 

dětí společně s ostatními dětmi se rozvíjí prosociální chování v plné míře. 
 

1.8 Shrnutí kapitoly 

Dle Koťátkové (2014) děti reagují dosti citlivě na chování v okolí a imitují ho. Z toho 

důvodu by měly být svědky soužití mezi lidmi, ve kterém převládá ochota porozumět 

a pomoci druhým, uznání potřeb všech jednotlivců týmu. Kořeny této prosociální 

vnímavosti jsou především v rodině, nesmíme však opomenout přínos dětské skupiny 

pod taktovkou citlivého vnímavého pedagoga. 

Na závěr si dovolím citovat mého oblíbeného autora Roberta Fulghuma: „Vše, co k životu 

potřebuji, jsem se naučil v mateřské škole…“. Pedagogové mateřských škol nesou 

velikou odpovědnost za to, jaký základ do života děti obdrží. Měli by je proto vést 

k empatii, lásce k druhým, ale i sobě. Naučit je být dobrým člověkem, zajímat se o druhé, 

nemyslet jen na sebe a pomáhat druhým, slabším, protože nikdo z nás neví, kdy bude sám 

pomoc potřebovat. 
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„Čtení Tě mění“3 

Autor: neznámý 

2 Čtenářská pregramotnost 

Problematika rozvoje čtenářské gramotnosti a čtenářské pregramotnosti je velmi 

aktuálním tématem současnosti a je jí věnována vysoká pozornost. Právě období 

předškolního věku je v souvislosti s čtenářskou gramotností člověka rozhodující – kladou 

se její základy a dítě si v tomto období osvojuje nejdůležitější předpoklady pro zvládnutí 

čtenářských dovedností. Rozvoj čtenářské gramotnosti sice není cílem primárního 

vzdělávání, ale lze již v předškolním věku a v mateřské škole připravovat děti na 

čtenářství a pracovat s čtenářskou pregramotností. 
 

2.1 Objasnění terminologie pojmů čtenářská gramotnost a čtenářská 

pregramotnost 

Pojem čtenářská gramotnost je mnohdy nepřesně vykládán jako naučit se dovednosti 

čtení a psaní. Její pojetí je však rozsáhlejší, jak uvádí některé definice: 

Průcha, Walterová a Mareš (2001) popisují čtenářskou gramotnost jako soubor vědomostí 

a dovedností člověka, které mu umožňují nakládat s písemnými texty v životní praxi. 

Důležité je umět text přečíst, porozumět mu, ale i vyhledávat, zpracovávat, srovnávat 

informace v něm obsažené a reprodukovat obsah textu. Čtenářská gramotnost je složkou 

funkční gramotnosti. I v definici pro účely výzkumu PISA se nejedná o čirou dovednost 

číst a psát – „Čtenářská gramotnost znamená schopnost porozumět psanému textu, 

přemýšlet o něm a používat jej k dosahování určitých cílů, k rozvoji vlastních schopností 

a vědomostí a k aktivnímu začlenění do společnosti“ (OECD, 2010, str. 37). 

Tomášková (2015) uvádí, že čtenářská gramotnost je výbava člověka schopnostmi, 

vědomostmi, dovednosti, hodnotami a postoji, které jsou potřebné pro používání všech 

druhů textů v rozmanitých individuálních a sociálních souvislostech a která se rozvíjí 

celoživotně. Kropáčková, Wildová a Kucharská (2014, s. 490) také zdůrazňují sociální 

aspekt a shrnují, že pojetí čtenářské gramotnosti můžeme chápat jako „připravenost 

                                                           

3 Dostupné z: https://cs-cz.facebook.com/ctenitemeni/, 4. 7. 2019 

https://cs-cz.facebook.com/ctenitemeni/
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jedince k činnostem, pomocí kterých se stává členem společnosti“, kdy užívá jejích 

vymožeností a zároveň splňuje požadavky, které klade a které jsou nezbytné pro úspěšné 

zapojení se do společnosti. 

Wildová (2012, s. 10) se dívá na čtenářskou gramotnost komplexně, považuje ji v celku 

gramotností člověka za rozsáhlý soubor dovedností a kompetencí, které ovlivňují další 

gramotnosti. Je podstatným faktorem, jenž ovlivňuje jedince a jeho celoživotní učení, 

sociální přizpůsobivost, kulturnost a také zodpovědnost k průběhu svého vzdělávání. 

Čtenářská gramotnost podle ní „zahrnuje všechny složky komunikace a schopnost jejich 

efektivního využití, schopnost pracovat s psanými texty na základní, ale i metakognitivní 

úrovni, pracovat s informací, ale také rozvíjet pozitivní a aktivní vztah k psané řeči“. 

Kropáčková, Wildová a Kucharská (2014) popisují, že v preprimárním vzdělávání se 

mluví o rozvoji tzv. čtenářské pregramotnosti. Její podstatou je rozvíjení 

předgramotnostních dovedností u dítěte předškolního věku, jde o klíčovou etapu 

v rozvíjení čtenářské gramotnosti, jedná se období od narození do zahájení primárního 

vzdělávání dítěte. Cíle by měly směřovat k vytváření kladného vztahu k psané řeči, 

k objevování a stimulování schopností a dovedností umožňujících rozvinutí čtení a psaní 

v budoucnu, k rozvoji komunikace, motivace pro čtení a psaní. I Franke (2017) v článku 

pro časopis Poradce ředitelky mateřské školy uvádí, že rozvoj dovedností čtenářských a 

pisatelských nezačíná vstupem do základní školy, ale již v předškolním období. 

„Hovoříme tedy o předgramotnostním nebo předčtenářském období, o období „emergent 

literacy development“, tedy období začínajícího gramotnostního vývoje“ (Franke, 2017, 

s. 44). 

Pojem čtenářská pregramotnost Laufková (2018) v rozhovoru s Těthalovou pro časopis 

Informatorium: časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních 

družinách charakterizuje jako soubor předpokladů pro čtení a psaní, které se krok 

za krokem rozvíjejí do šesti let věku a zároveň jsou respektovaná vývojová specifika 

tohoto období. Též dává čtenářskou pregramotnost do souvislosti s celoživotním učením 

jako výše zmínění autoři. 

Houšková a Laufková (2018) shrnují, že význam čtenářské gramotnosti spočívá v celkové 

kultivaci člověka a jeho seberozvoji, je pro něj prostředkem komunikace, má vliv 

na pěstování jeho hodnot a postojů. Pro rozvoj čtenářských dovedností je potřeba, aby si 

jedinec sám vyhledával příležitost ke čtení a byl aktivním čtenářem, který je vnitřně 

ke čtení motivovaný, přinášelo mu potěšení. Aby vyjadřoval své přirozené reakce 

na četbu, sdílel své prožitky s druhými, byl schopen kriticky zhodnotit text či volit 
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čtenářské strategie pro porozumění mu, aby využíval informace z četby v běžném životě. 

Jedná se tedy o proces celoživotní, jehož rozvoj má prvopočátky již v prenatálním období. 
 

2.2 Čtenářská pregramotnost a její obsah 

Košťálová a kol. (2010, s. 14) sepsali v publikaci Čtenářská gramotnost jako vzdělávací 

cíl pro každého žáka4 tzv. roviny čtenářské gramotnosti, které pro potřeby čtenářské 

pregramotnosti upravila Tomášková (2015): 

1. Vztah ke čtení – potěšení z četby a vnitřní potřeba číst. 

2. Doslovné porozumění – dekódování textu. 

3. Posuzování a hodnocení – vyvozování závěrů z přečteného, jeho posuzování 

a kritické hodnocení. 

4. Metakognice – seberegulace, reflektování vlastního čtení, volba strategií pro lepší 

porozumění. 

5. Sdílení – sdílení prožitků a pochopení s ostatními čtenáři, porovnávání 

interpretací. 

6. Aplikace – využití čtení k seberozvoji, zúročení v dalším životě. 

 

Podle Kropáčkové, Wildové a Kucharské (2014) je pro období čtenářské pregramotnosti  

podstatným charakteristickým rysem spontaneita dítěte v objevování a nalézání způsobu 

uchopení psané řeči. Této význačné vlastnosti bychom měli využít a podporovat 

u předškolního dítěte rozvoj oblastí souvisejících s výukou čtení a psaní – jazykové 

schopnosti, dovednosti a řeč, kognitivní a percepčně motorické funkce – a usnadnit tak 

dítěti osvojování těchto dovedností v budoucnu. 

 

2.3 Jak rozvíjet čtenářskou pregramotnost v mateřské škole 

Kropáčková, Wildová a Kucharská (2014) vidí obrovský smysl v poskytování podnětů 

dítěti, které u něj vzbudí zájem o čtení a představí mu využití dovednosti čtení a psaní. 

Mateřská škola se významně podílí na podpoře rozvoje těchto dovedností, který probíhá 

nenásilně, formou hry a v úzké spolupráci s rodinou. 

                                                           

4 Dostupné z: https://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=78120&view=2935, 4. 7. 2019 

https://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=78120&view=2935
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Laufková (2018) v rozhovoru s Těthalovou pro časopis Informatorium: časopis 

pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách klade při rozvoji 

čtenářské pregramotnosti důraz na vliv rodičů, osobnost pedagoga v mateřské škole 

a také na vedení školy. Sama pracuji jako ředitelka mateřské školy a snažím se zde 

podporovat rozvoj tak důležité pregramotnosti. Laufková se domnívá, že děti mají být 

obklopeny knihami, časopisy, mít podnětné čtenářské prostředí, vybavenou dětskou 

knihovnu, vytvořeny čtenářské koutky. Také lze zařazovat nové, kvalitní knihy 

s aktuálními tématy, neprosazovat jen knihy starších vydání. Číst dětem by se nemělo jen 

před odpočinkem, jako bývá ve školkách zvykem, ale pracovat s knihou i při řízených i 

spontánních činnostech.  

Z toho vyplývá, že knihu můžeme používat prakticky kdykoliv, při výtvarných, 

hudebních, environmentálních, dramatických, matematických či didaktických a jiných 

činnostech. Jako osvědčený způsob práce uvádí projekt, ve kterém využíváme knihy dle 

tématu a v činnostech dochází k integraci různých pregramotností (například čtenářské, 

matematické a  přírodovědné). Projektová metoda umožňuje pedagogovi v souvislosti 

s rozvojem gramotnosti komplexní přístup. Rozmanitost činností má vliv na celou 

osobnost dítěte předškolního věku a jeho globální vnímání světa. 

 

Podle Wildové (2012) není smyslem cíleně učit dítě číst a psát, ale rozvíjet u něho: 

 receptivní jazykové dovednosti – aktivní naslouchání, 

porozumění vyslechnutému textu; 

 produktivní jazykové dovednosti – správná výslovnost i celkový mluvený projev; 

 poznávací a psychické procesy, které souvisí se čtením – zrakové a sluchové 

vnímání, hrubá i jemná motorika, pozornost, představivost, paměť; 

 čtenářské dovednosti – prostřednictvím čtenářských strategií; 

 pozitivní vztah ke čtení, mluvené i psané řeči.  

 

Jak je zmíněno výše, čtenářská pregramotnost lze podpořit prostřednictvím čtenářských 

strategií, kterými lze děti i žáky naučit čtenářským dovednostem. Mezi strategie vhodné 

pro mladší čtenáře Whitcroft (2010) zařazuje: sledování porozumění, hledání souvislostí, 

kladení otázek k textu, vytváření představ, usuzování, určování nejdůležitějších myšlenek 

a témat textu a syntézu.  

Rybárová (2016) vybrala tyto strategie, které jsou využitelné pro práci s dětmi 

předškolního věku, jsou jednoduché a odpovídají pedagogickým zásadám: 
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 usuzování – dítě odhaluje skryté významy textu; 

 předvídání – dítě odhaduje další vývoj na základě informace i skrytého významu; 

 shrnování – dítě shrnuje všechny zjištěné informace; 

 hledání souvislostí (propojování) – dítě si uvědomuje, jak text souvisí s tím, co již 

zná, s ostatními texty; 

 vizualizaci – dítě si vytváří představy na základě informací v textu (jak vypadá, 

voní, chutná apod.). 

Tyto strategie jsou základní pro porozumění textu a k jejich osvojování není potřebná 

dovednost čtení a psaní, je vhodné s nimi začínat, jelikož k jejich zvládnutí stačí 

myšlenkové procesy, kterými disponuje dítě předškolního věku. 
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Kdykoliv začneš číst knihu, 

cítíš se, jako bys nastoupil do vlaku, 

který Tě veze na prázdniny.“5 

Autor: Antonio G. Iturbe 

2.4 Čtenářství a význam čtení 

Čtení je jednou z nejvýznamnějších čtenářských dovedností, na kterou dítě v předškolním 

věku v rodině a mateřské škole připravujeme. 

Průcha, Walterová a Mareš (2001, s. 34) definují čtení jako „druh řečové činnosti 

spočívající ve vizuální recepci znaků (slov, vět, nejazykových symbolů), jež jsou podnětem 

pro myšlenkovou činnost (porozumění významu znaků)“. Vývoj čtení postupuje ve fázích 

a výsledkem je porozumění čtenému textu a zpracování dané informace – v ideálním 

případě. Zmiňují čtení jako nejdůležitější aspekt čtenářské gramotnosti, jakožto zásadní 

předpoklad vzdělávání. 

Tomášková (2015) uvádí, že čtení je podmínkou k rozvoji ostatních gramotností. Denně 

získáváme informace, třídíme je, porovnáváme je a vyvozujeme z nich závěry, abychom 

je mohli využívat. Jak již bylo explicitně zmíněno, čtenářská gramotnost zprostředkovává 

přístup ke vzdělávání, k získávání vědomostí a dovedností. Proto je důležité číst dětem 

od nejútlejšího věku. Nyní se podíváme podrobněji na další hlediska a klady, které 

předčítání dětem dle Tomáškové (2015) přináší: 

 vztah ke čtení a radost z něho, láska ke knihám; 

 seznamování s významem čtení a možností přinášení nových poznatků 

a vědomostí; 

 rozvoj fantazie, představivosti, paměti, myšlení a řeči; 

 rozšiřování slovní zásoby (aktivní i pasivní), komunikační a vyjadřovací 

schopnosti; 

 schopnost soustředění, dokončení úkolu, splnění stanoveného cíle; 

 rozvíjení zrakové a sluchové paměti; 

 zprostředkování životních zkušeností. 

 

                                                           

5 Dostupné z: https://citaty.net/citaty/277684-antonio-g-iturbe-kdykoliv-zacnes-cist-knihu-citis-se-jako-
bys-nas/, 4.7. 2019 

https://citaty.net/citaty/277684-antonio-g-iturbe-kdykoliv-zacnes-cist-knihu-citis-se-jako-bys-nas/
https://citaty.net/citaty/277684-antonio-g-iturbe-kdykoliv-zacnes-cist-knihu-citis-se-jako-bys-nas/
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Mertin a Gillernová (2015) používají pojem čtenářské dovednosti a také se domnívají se 

také, že jejich rozvinutí je v současné společnosti klíčové pro přístup člověka ke vzdělání. 

Domnívají se, že nedostatečný rozvoj jiných oblastí nezpůsobuje takové škody jako 

nerozvinuté čtenářské dovednosti, ty nelze ničím nahradit. Faktem je, že špatní čtenáři 

mají následně ztížený přístup k pracovnímu i společenskému uplatnění, častěji se 

vyskytují mezi nezaměstnanými, trestně stíhanými, tíhnou k závislostem. Domnívám se 

tedy, že pedagogové v mateřských školách, mají velký vliv a zároveň zodpovědnost 

za předcházení těmto sociálně-patologickým jevům. Potvrzuje to výrok, že „čtení je 

pokládáno za dovednost, která se kontinuálně rozvíjí od nejútlejšího věku dítěte. Spolu 

s tím je logicky výrazně zvýšena role rodičů i předškolních vzdělávacích institucí 

při výuce čtení“ (Mertin, Gillernová, 2015, s. 164). 

Mertin (2015) upozorňuje, že v poslední době přibývá dětí a dospělých, kteří mají 

problémy se učit číst a psát. Příčiny mohou být v trávení času u televize a počítače, v málo 

podnětném prostředí v rodině či v samotné škole. Ve škole se často vyučuje 

nekvalifikovaně, děti jsou zatěžovány zbytečnostmi a tím se tlumí jejich radost 

z poznávání. Čtení je pro ně noční můrou, jsou unaveni z obsáhlého domácího čtení 

a psaní referátů z předurčených knih. S autorem souhlasím a myslím si, že přitažlivější 

by pro děti bylo, kdyby si samy mohly vybrat z nabídnutých titulů a ne povinně přečíst 

všichni všechno. 

Mertin (2015) přikládá velký význam pohádkám a příběhům, jejich čtení a vyprávění 

dětem. Děti mají rády prolínání reality s fikcí, pohádkovou atmosféru, pocit bezpečí 

a blízkosti s člověkem, kterého mají rády a on je. Pohádky dětem umožňují, aby se 

ztotožnily s kladným hrdinou, poskytují zřetelnou představu o dobru a zlu, nakonec dobro 

vždy zvítězí, a protože děti si nepřejí prohrávat, stojí na straně vítěze, tedy dobra. A 

dětský požadavek opakování příběhu, který je pro nás často nepochopitelný, posiluje 

jejich životní jistoty, pocity důvěry a je významný pro objevování světa a učení. 

Mimořádnou hodnotu má přítomnost dospělého při čtení, jeho fyzická blízkost. 

 

2.5 Mateřská škola a příprava na čtenářství, čtení 

Tomášková (2015) se domnívá, že mateřská škola má zajistit v oblasti rozvoje čtenářské 

pregramotnosti a přípravy na čtení prostředí s dostatečným množstvím čtenářských 

podnětů. Rozvíjí tak budoucího čtenáře, jeho pozitivní vztah ke čtení a knihám 

a připravuje ho na vstup do školy. I Kropáčková, Wildová a Kucharská (2014) zmiňují, 
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že čtenářská pregramotnost může velice kladně ovlivňovat připravenost dítěte na vstup 

do základní školy. Kladou důraz na tzv. předčtenářskou výchovu v předškolním období 

a shledávají význam v pedagogické diagnostice, která může zaznamenávat specifické 

projevy „předčtenářského chování“. 

Nyní se podrobněji podíváme na oblasti, které podle Tomáškové (2015) zajišťují 

čtenářsky podnětné prostředí v mateřské škole: 

 

Každodenní čtení – je potřeba číst denně, nestačí pouze před odpoledním odpočinkem, 

jelikož děti nejsou aktivními účastníky a mnohé usnou dříve, než příběh skončí. Tudíž 

nemají možnost o něm přemýšlet, sdílet ho s ostatními a vysvětlit si nové pojmy. Proto 

se doporučuje využívat čtení i kdykoliv jindy během dne. 

Četba, vyprávění před odpočinkem v mateřské škole či před spaním je důležitá. Kryčová 

(2018) ji dokonce uvádí jako jedno z deseti pravidel pro správný vývoj řeči. Předčítání je 

v současné uspěchané době opomíjeno, ačkoliv je médii nenahraditelné, rodiče raději 

zprostředkovávají pohádky tímto způsobem. I přesto, že četba před spaním je tak důležitá 

pro rozvoj komunikačních dovedností, udržení pozornosti, rozkvětu představivosti 

a fantazie, ale hlavně, což mě osobně připadá ještě více důležitější, pro podporu 

a zkvalitňování vzájemných vztahů mezi dítětem a předčítajícím. Četba by se měla stát 

každodenním rituálem rodiny, jelikož tím vychováváme budoucí čtenáře. Ještě více 

hodnotnější a myslím, že pro děti přitažlivější, je poslouchat děti, když dospělí pohádky, 

příběhy vypráví, než čte. 

Dětská knihovnička – měla by být k dispozici dětem v jejich dosahu, aby si mohly 

kdykoliv knihy půjčit a vybrat si, měla by být vybavena knihami různých žánrů. 

Je důležité vést děti k seznamování s knihami, jejich prohlížení a diskuzích o nich. 

Gebhartová (2011) zmiňuje význam „všudypřítomnosti“ knihy v mateřské škole a je 

přesvědčena, že ji nestačí pouze postavit do knihovničky ve třídě, ale důležitý je moment 

osobní prezentace knihy (např. ukázka v ranním kruhu, přečtení ukázky učitelkou), který 

hraje pro další práci s ní a vzbuzení zájmu ostatních o ni velkou roli. 

Morrow (1997, in Rog 2001) doporučuje, aby knihovna ve třídě v ideálním případě 

obsahovala 8–10 knih na jedno dítě. 

Čtecí a psací koutky – vymezit ve třídě prostor pro „čtení a psaní“ a hru s knihou, kde 

bude dostatečné množství knih, časopisů, psacích potřeb, papírů, formulářů, sešitů, kde 

děti mohou hrát námětové hry (na knihovnu, poštu, banku, školu, obchod) a uvědomí si, 

že čtení a psaní spolu může souviset. Využít lze i piktogramů společně s nápisy psanými 
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tiskacími písmeny pro pravidla využívání knihovny nebo pravidla soužití ve třídě (pokud 

si je děti nezobrazují piktogramy samy). 

Obchody s knihami – seznámení s obchodem, kde se knihy zakoupí, návštěva 

knihkupectví, řazení/třídění knih dle různých hledisek apod. 

Návštěvy knihovny – pravidelné navštěvování knihovny a půjčování si knih, doprovodné 

programy pro děti pořádané knihovnami. 

Čtenářský deník – vedení zápisníku o knihách, které byly v mateřské škole přečteny, 

zaznamenávání postřehů dětí, kresba ilustrace, podněcování k vedení si čtenářského 

deníku i doma společně s rodiči. 

Čtení dětí s ostatními členy rodiny v mateřské škole – společné čtení, spolupráce 

s rodiči, prarodiči. 

Spolupráce se základní školou – předčítání staršími žáky ze školy dětem z mateřské 

školy. 

Výroba knihy – seznamování dětí s procesem výroby knih, s tím, kdo je spisovatel, 

ilustrátor a tím, co je obal, vazba knihy. Výroba vlastní knihy, leporela, ručního papíru. 

Vlastní tvorba – vytvoření vlastní pohádky, příběhu, individuálně (každý vymýšlí sám) 

či společně (každý přidává jednu větu). 

Dramatická výchova – dramatizace pohádek. Dramatickou výchovou jsem se detailně 

zabývám ve své bakalářské práci na téma Možnosti využití dramatické výchovy 

v předškolním vzdělávání k prosociálnímu rozvoji (2010). 

Námětová hra na divadlo – vytvoření jeviště, hlediště, tvorba vstupenek, rozdělení rolí 

(diváci, herci, vypravěč, prodavač vstupenek, uvaděčka). 

Divadelní představení– nemělo by se jednat o pouhé konzumní zhlédnutí představení, 

je nutné děti seznámit s jeho programem a obsahem, poučit je o organizaci a chování 

v divadle, po skončení jim klást otázky týkající se představení nebo je nechat vyprávět 

jejich estetické zážitky. 

Seznamování s písmem – s naším, jinými druhy písma, obrázkovým písmem, písmem 

pro nevidomé, s různými cizími jazyky. 

Využití ICT – televize v mateřské škole by se měla využívat s uvážením z důvodu 

pasivity dětí, stejně tak poslech z audionahrávek zařazujeme v omezené míře, jelikož 

chybí přímý kontakt vypravěče s posluchačem, práce s textem, vysvětlení cizích pojmů, 

po delším poslechu se vytrácí koncentrace pozornosti. Využití interaktivní tabule 

a počítačů by mělo být výjimečné, s využitím vhodných programů určených pro danou 
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věkovou skupinu. Děti by totiž měly poznávat věci a předměty v reálné situaci, všemi 

smysly, mít možnost na ně sahat, slyšet je, čichat a experimentovat s nimi. 

Kryčová (2018) média úplně nezatracuje, není třeba mít výčitky, když dítě posadíme 

k televizi, počítači. Ale je velmi důležité, aby takto strávený čas byl přiměřený 

a následovala reflexe – je nezbytné podněcovat děti k tomu, aby si zapamatovaly příběh, 

uměly ho reprodukovat, či kriticky zhodnotit. 

 

Ještě doplním možné akce a aktivity mateřské školy, které také, mimo výše zmíněných, 

podle Mertina a Gillernové (2015) podporují zájem dětí předškolního věku o čtenářství a 

knihu: 

Hodiny volného čtení – celá třída si prohlíží, „čte“ knihy, časopisy. 

Prodejní výstavky knih pro děti – při schůzkách rodičů, besídkách. 

Besedy se spisovateli, ilustrátory. 

Knižní dárky – při příležitosti oslav narozenin, konce školního roku či ukončení 

předškolní docházky. 

Informace na nástěnku pro rodiče o knihách – které se momentálně ve školce čtou 

nebo o nových doporučovaných knižních titulech. 

 

Je těžké orientovat se ve velkém množství knižních titulů pro děti, které každý rok 

vycházejí. Ve výběru nám například můžou pomoci výsledky a nominace v jediné 

české soutěži knih pouze pro děti Zlatá stuha, které nás mohou upozornit na nejkvalitnější 

knihy. 

 

2.6 Vymezení pojmu čtenářská pregramotnost v Rámcovém 

vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání 

V Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV, 2018), 

jediném platném legislativním dokumentu, vymezujícím vzdělávací obsah, cíle 

předškolního vzdělávání,  není pojem čtenářská pregramotnost explicitně zmíněný 

a neobsahuje metodická doporučení, jak čtenářskou pregramotnost u dětí rozvíjet. 

Nalezneme pouze zmínku ve slovníčku použitých výrazů. Čtenářská pregramotnost se 

rozvíjí prostřednictvím klíčových kompetencí a souvisí s celou řadou dílčích 

vzdělávacích cílů a očekávaných výstupů uvedených ve vzdělávacích oblastech.  
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V materiálu pro předškolní vzdělávání Konkretizované očekávané výstupy (2012) jsou 

rozpracovány a zpřesněny jednotlivé očekávané výstupy v podobě činností a příležitostí, 

které pedagogům mohou sloužit jako vodítko i pro rozvoj čtenářské pregramotnosti. 

Rozborem RVP PV v souvislosti s čtenářskou gramotností a pregramotností se 

podrobněji v bakalářské práci Práce s knihou v mateřské škole formou nedokončených 

příběhů zabývá Zdrubecká (2018), na níž zde pouze odkazuji, ale s jejímž pojetím se 

ztotožňuji a dále jsem s ním pracovala. 

 

2.7 Shrnutí kapitoly 
Čtenářská gramotnost, potažmo čtenářská pregramotnost, je první, kterou dítě získává 

a která současně umožňuje rozvíjet gramotnosti další. Čtení je pro život velice důležité 

a významné, jelikož přispívá k všestrannému rozvoji člověka. Schopnost a dovednost číst 

se tak stává vstupní branou k následnému vzdělávání a sebevzdělávání. 
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3 Rozdíly heterogenně a homogenně uspořádaných tříd v mateřské 

škole 

Člověk je sociální tvor a není nic přirozenějšího než žít ve velké skupině. Každý potřebuje 

kontakt s ostatními, někdo více činně, někdo méně vyhledává společnost druhých. Pro 

dítě předškolního věku je přirozené žít v dětské skupině. 

Průcha a Koťátková (2013) se domnívají, že dětská skupina ve třídě mateřské školy je 

pro dítě důležitá z důvodu sociálního učení, protože nabývá sociální zkušenosti z jednání 

s ostatními dětmi. 

V Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání (2018) v kapitole 

Předškolní vzdělávání v systému vzdělávání a jeho organizace je uvedeno, že „mateřská 

škola se organizačně dělí na třídy. Do tříd je možno zařazovat děti stejného či různého 

věku a vytvářet třídy věkově homogenní či věkově heterogenní“ (RVP PV, 2018, s. 6). 

 

 Věkově homogenní třída – jedná se o věkově stejnorodou skupinu dětí. 

 Věkově heterogenní třída – má různorodé věkové složení dětí. 

 

Homogennost a heterogenita se týká různých hledisek, ale vzhledem k mému pojetí 

praktické části se v této kapitole věnuji věkovému uspořádání tříd, které je pro uspořádání 

a organizaci MŠ nejcharakterističtější. 

Koťátková (2014) upozorňuje, že ve výše uvedených typech tříd jsou děti zařazovány 

bez ohledu na kulturní příslušnost, národnost, sociální zázemí a zdravotní stav. Výjimkou 

jsou třídy zřízené pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. 

I když v současné době podpory inkluzivního vzdělávání je trendem zařazování těchto 

dětí do běžných tříd. 

I podle Průchy a Koťátkové (2013, s. 91) by složení dětí mělo mít přirozený integrovaný 

charakter, nevyčleňovat dětí s odlišnostmi etnickými, intelektovými, s poruchami 

chování do samostatných tříd. „Mělo by co nejvíce modelovat život v běžné společnosti, 

do které budou děti postupně vrůstat.“ 
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3.1 Historické hledisko 

Různorodé věkové uskupení dětí má počátek v druhé polovině 19. století, kdy ve třídě 

mateřské školy bylo až sto dětí přirozeně odlišného věku. Skupina věkově smíšená je 

podstatou v pojetí alternativních koncepcí předškolního vzdělávání vznikajících 

na počátku 20. století – Montessori pedagogika, waldorfská škola, daltonský plán, 

freinetovské mateřské školy. I programy novějšího typu dávají přednost heterogennímu 

uspořádání. Homogenní uspořádání se značně prosadilo v padesátých letech 20. století, 

bylo trendem sovětské pedagogiky, výjimkou byly malé jednotřídní mateřské školy na 

vsi, ty zůstaly samozřejmě věkově heterogenní. V současnosti je věkové uspořádání tříd 

stejnoměrné. V některých mateřských školách se dokonce uplatňuje částečné rozdělení 

na homogenní a heterogenní třídy, kdy jsou předškoláci zařazeni v samostatné třídě 

(Průcha, Koťátková, 2013). 

Jak uvádí Koťátková (2005), je v pravomoci ředitelek mateřských škol, aby rozhodly, jak 

třídy utvoří, ty většinou přihlíží na přání zákonných zástupců dětí a zohledňují potřeby 

dětí. 
 

3.2 Věkově homogenní třídy 

Průcha a Koťátková (2013) uvádejí, že tolik dětí stejného věku, kolik je ve třídě mateřské 

školy, často posiluje specifické chování charakteristické pro daný věk. Vymezují 

specifické vývojové etapy, které hrají roli při rozdělení do tříd dle věku: 

 Děti 3-4leté – na počátku docházky do mateřské školy hůře snášejí odloučení 

od matky, sebeobslužné činnosti jim zabírají hodně času, jejich řeč je méně 

srozumitelná, spíše se orientují na své potřeby, mají krátkodobou schopnost 

prožívat vzájemné vztahy. 

To vše se se může odrážet na atmosféře ve třídě a ztěžovat dětem pobyt v mateřské 

škole i práci učitelky. I Koťátková (2014, s. 214) popisuje, že „velká vazba na 

rodinu a s tím související prožívání odloučení, potřeba citového kontaktu 

s dospělým spolu s veškerou organizací a řešením vznikajících situací stojí energii 

děti i učitelky“. 

 Děti 4-5leté – jsou odolnější, co se přechodu z prostředí rodinného do prostředí 

mateřské školy týče a lépe se orientují ve vztazích v dětské skupině. Objevuje se 

emotivní řešení nedorozumění mezi dětmi. Rizikem při práci učitelky může být 
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méně individualizované plánování, místo přípravy skupinových aktivit využívání 

frontální metody. 

 Děti 5-6leté – bývají vnímány učitelkami jako samostatné, rozumné. Vrcholu 

v tomto věku dosahují kooperativní činnosti, podmínky pro spolupráci, 

představivost, tvořivost jsou v takto uspořádané skupině příznivé. Od dětí se 

očekávají stejné výkony a výsledky, srovnávají se, čímž je prohloubeno jejich 

soupeření. Hrozí nebezpečí, že děti s horšími výsledky budou dětskou skupinou 

zesměšňovány a vyčleňovány. 

Koťátková (2014) vidí přínosy třídy nejstarších dětí v přátelské blízkosti, která se 

přeskupuje dle rozvíjejících se zájmů a atraktivních dovedností, ve vyvrcholení etapy 

dětské symbolické hry, širších možnostech kooperace a uspokojení dětí v hrách s pravidly 

a stolních hrách. 
 

3.3 Věkově heterogenní třídy 

Výhodou takto uspořádaných tříd je kontinuita s rodinným a společenským prostředím, 

kde jsou také děti a lidé různého věku. „Věkově smíšené třídy lépe zrcadlí společnost jako 

takovou a děti se v ní jako v obecněji pojaté společnosti mohou mnohostranněji rozvíjet 

(Koťátková, 2014, s. 212). 

Jak uvádí Průcha a Koťátková (2013), věkově smíšené třídy připomínají sourozenecké 

prostředí. Též popisují výhody pro věkovou skupinu tohoto uspořádání třídy: 

 Mladší děti – jsou strašími inspirovány, napodobují je, chtějí se jim vyrovnat. 

Posouvají se v oblasti řečového vývoje, sebeobslužných činnostech, ve hře. 

Vnímají způsoby řešení neshod mezi staršími dětmi a registrují důsledky určitého 

chování. 

Koťátková (2014) shledává přínos v klidnější adaptaci mladších dětí z důvodu vlivu 

zralejšího chování straších dětí i v oblasti rozumové, jelikož starší děti ty mladší přirozeně 

k poznávání motivují. A také v tom, že „starší děti už školku znají a dokáží malé děti 

zklidnit a zaujmout“ Koťátková (2014, s. 96). 

 

 Starší děti – se zase mají možnost participovat na učení mladších dětí. Pomáhají 

jim, vysvětlují postupy, zapojují je do hry. To má u starších dětí nesporný vliv 

na rozvoj vyjadřování, uvědomování si postupů a  prosociálnosti. 



37 
 

Bělinová (1986) hodnotí kladně takovéto soužití dětí z důvodu vzniku přirozených situací 

pro upevňování návyků kulturních, hygienických a společenských a rozvoje citových 

vztahů. 

Havlínová, Vencálková a kol. (2008) zmiňují přínos smíšených tříd pro jedináčky, kteří 

tak získají „náhradní sourozeneckou skupinu“. 

3.4 Děti dvouleté 

V kapitole, která se zabývá různými věkovými skupinami v mateřské škole, nesmím 

opomíjet děti od dvou do tří let věku, které jsou v současnosti častěji zařazovány 

do kolektivu dětí mateřských škol. Školský zákon neukládá povinnost přijmout dítě 

mladší tří let do mateřské školy. Ale MŠ mají možnost dítě přijmout, pokud mají volnou 

kapacitu a zajištěné podmínky pro přijetí dítěte od dvou let a jeho vzdělávání. V naší 

mateřské škole děti mladší tří let přijímáme. I dle RVP PV (2018) se předškolní 

vzdělávání organizuje pro děti již od dvou let. 

Splavcová a Kropáčková (2016) uvádějí, že každý člověk vyhledává spojení s druhými 

lidmi, někdo více, někdo méně aktivně. Tuto potřebu pociťují i děti mladší tří let 

a mateřská škola jim tak pomáhá zapojit se do společnosti. Vidí přínosy pro tyto děti 

v zapojení se mezi vrstevníky, dále v možnosti celkového rozvoje dětí, variabilitě 

prostředí a dostatku podnětů, podpoře samostatnosti a v pravidelném režimu mateřské 

školy, který dítěti prospívá. Rizikem pro děti může být – nezralost pro vstup do mateřské 

školy, nedostatečná adaptace, nepřiměřená délka pobytu v zařízení, nadměrná zátěž, 

nepřehlednost prostředí. „Při práci s dvouletými dětmi učitelka bude více méně 

preferovat z hlediska organizačních forem vzdělávání individuální a skupinovou výuku“ 

(Splavcová a Kropáčková, 2016, s. 129). 

Domnívám se, že tato individuální a skupinová forma vzdělávání se lépe uplatňuje 

a organizuje ve třídách věkově heterogenních. 
   

3.5 Rozdíl ve hře v heterogenních a homogenních skupinách 

Podíváme se podrobněji na hru, volnou i řízenou a její přínosy a rizika ve skupině 

heterogenní a homogenní: 

Heterogenní věková skupina – Koťátková (2005) má za to, že volná hra je ve skupině 

smíšeného věku pro všechny zúčastněné děti velmi přínosná. Starším dětem dělá dobře 
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obdiv od mladších, zapojují je do pomáhajících činností a méně podstatných rolí. Mladší 

děti tyto role přijímají velmi dobře, užívají si blízkost starších dětí. Je však důležité, aby 

byl ve skupině dostatečný počet starších dětí (a to dívek i chlapců), který dovoluje 

vytvářet kooperativní hru, pro kterou jsou už tyto děti zralé a má pro ně jednoznačný 

přínos. Výhodou pro mladší děti je, že jsou pozorovateli a inspirují se hrou dětí starších. 

Všímají si ve hře kooperativních prvků, námětů, dominantního postavení i přizpůsobení 

se, konstruování hry, komunikace a řešení konfliktů. Ve věkově smíšené skupině se 

objevuje méně stereotypu a apatii ke hře. 

I  ve hrách vedených učitelkou je pro děti výhodou, že mají příležitost si zvolit činnost, 

s cíli, které jsou orientované na starší i mladší děti, aniž by to u nich navodilo negativní  

pocity nedostatečnosti, méněcennosti. „Jde o diferenciaci cíle pro starší i mladší děti, ale 

s tím vědomím, že smíšená skupina dovoluje i lepší využití cílů takové hry jednotlivým 

dětem a jejich individuálním potřebám“ (Koťátková, 2005, s. 49). 

 

Homogenní věková skupina – Koťátková (2005) se domnívá, že pokud se dítě nedovede 

uplatnit ve skupině stejně starých vrstevníků, vyskytuje se větší stereotyp v jeho hře 

a méně se posouvá v kvalitě jejích vývojových stádií. Může klesat aktivní účast ve hře, 

objevovat se nezájem o volnou hru či narůstat neklid, situace může vyústit až 

v poškozování hry ostatních dětí. Nevýhodou je, že se kumulují a posilují projevy úrovně 

zralosti aktuálního vývoje dětí, které pak hru ovlivňují. Týká se to například adaptační 

fáze, kdy mají děti stesk po rodině. Projevuje se to, i když si chce více dětí hrát ve stejnou 

dobu se stejnou hračkou a vznikají konflikty, které neumějí řešit. Také menší potřeba 

hrového partnera volné hře neprospívá. Věkově stejnorodá skupina má samozřejmě 

i pozitivní dopady na volnou hru, a to ve větší variabilitě seskupování dětí dle jejich zájmů 

a ability. Plusem je i to, že předškolní děti snadněji realizují různé druhy her, například 

hry s pravidly, dramatické hry a nenarušují tím hru mladších. 

Věkově heterogenní skupina je přínosnější pro volnou i řízenou hru z hlediska rozvoje 

kognitivního, sociálního i pohybového. Učení probíhá přirozeně. „Tato skupina je 

i sociálně přínosná pro své členy, protože lépe simuluje lidskou společnost a dovoluje 

dětem vyzkoušet si ohleduplnost a pomoc, ale i dovednost někoho vést a být jím uznáván“ 

(Koťátková, 2005, s. 50). 
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3.6 Komparace práce učitelky v heterogenní a homogenní skupině 

RVP PV (2018) uvádí, že aby byly naplněny možnosti optimálního rozvoje osobnosti 

dětí, musí učitelka uplatňovat odpovídající metody a formy pro práci s dětmi 

předškolního věku. 

Podle Průchy a Koťátkové (2013) jde hlavně o to, že učitelka při práci ve věkově 

heterogenní skupině volí cíle a připravuje vhodné nabídky se zřetelem na různé věkové 

skupiny ve třídě. Může podněcovat starší děti, aby jí pomohly s organizací, mladší děti, 

aby připravovaly doplňkové aktivity pro starší a samy se jich účastnily. Dětem tak nabízí 

možnost zvolit si bez ohledu na věk lehčí nebo obtížnější činnost.  

Koťátková (2014, s. 213) si myslí, že „diferencování činností vede k většímu respektování 

dětské individuality u všech dětí bez rozdílu.“ 

Šprachtová (2015) popisuje, že učitelka je v takto uspořádané skupině facilitátorem, který 

pro děti připravuje nabídku a má tak vliv na činnosti a dosahování cílů. Neměla by 

pracovat frontálně, ale s malou skupinou či jednotlivci. Zmiňuje, že i když se menší děti 

nezapojí, pozorují, co dělají ostatní, tak se přesto vzdělávají a spoustu se toho naučí 

i pouhým pozorováním. 

Neznamená to však, že učitelka nemůže zařazovat frontální formu vzdělávání. Splavcová 

a Kropáčková (2016) tvrdí, že hromadná výuka, kdy učitelka působí na všechny děti 

najednou, má význam, když ji učitelka zařazuje s opodstatněním, ne stereotypně. Když 

například konkrétní aktivitou podporuje pocit sounáležitosti. 

Ve věkově homogenní třídě by měla podle Průchy a Koťátkové (2013) učitelka počítat 

s tím, že jsou mezi dětmi rozdíly a věnovat jim ve vzdělávacích činnostech pozornost. 

Měla by více plánovat individualizovaně, vytknout si různé cíle a nabízet dětem různé 

aktivity.  

Koťátková (2014) také doporučuje pro práci ve stejnorodé skupině a rozvoj dětí 

komplexnější plánování, které může mít například podobu projektu. 
 

3.7 Uspořádání třídy 

RVP PV (2018) v kapitole Věcné podmínky pro předškolní vzdělávání vymezuje, že 

mateřská škola má mít dostatečně velké prostory a prostorové uspořádání, které je vhodné 

pro různé věkové skupiny. A že nábytek, tělovýchovné nářadí, hygienické zařízení, lůžka 
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pro odpočinek jsou uzpůsobeny antropometrickým, zdravotním, bezpečnostním, 

estetickým požadavkům a počtu dětí. 

Homogenní třída se vybavuje dle daného věku, jakého jsou do ní děti zařazovány, ve třídě 

věkově heterogenní musí být vybavení hračkami, didaktickými a ostatními pomůckami 

a materiály různorodé a pro všechny věkové skupiny. To umožňuje dětem větší 

variabilitu výběru. 

V souvislosti s tím Koťátková (2005) zmiňuje, že ve věkově homogenní třídě děti mohou 

ve hře a výběru hraček sklouzávat ke stereotypu. Heterogenní třída je oproti tomu 

otevřený systém, který dítěti dovoluje zvolit si hračky a pomůcky. Šprachtová (2015) si 

též myslí, že je potřeba, aby v heterogenní třídě byly hračky pro velké a malé děti, a že 

děti tak mají možnost vybrat si, co jim lépe vyhovuje.  

V RVP PV (2018) v Podmínkách vzdělávání dětí mladších tří let se uvádí, že ve třídě 

věkově homogenní je pro dvouleté děti použito více zavřených, dostatečně 

zabezpečených skříněk k ukládání pomůcek a hraček, tím se zajistí bezpečnost dětí 

a zároveň přiměřené množství podnětů. Ve třídě věkově heterogenní je třeba bezpečí 

zajistit jiným způsobem, znepřístupnit předměty bezpečnost ohrožující. Ve třídě jsou 

stanovena pravidla pro používání a ukládání hraček, pomůcek. 
 

3.8 Shrnutí kapitoly 

Oba typy uspořádání třídy mají svá specifika, pozitiva i negativa, svůj přínos pro děti. 

Domnívám se, stejně jako Průcha s Koťátkovou (2013), že bez ohledu na věkové 

uspořádání dětí ve třídách by se mělo při vzdělávání dětí dbát především na jejich 

individuální potřeby a rozvíjet potenciál každého dítěte v co největší možné míře. 
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4 Klima mateřské školy 

Problematikou a zkoumáním klimatu se zabývá celá řada autorů, kteří vymezují různé 

pojmy, rozdělení a hlediska. Já se v souvislosti s tématem své diplomové práce zaměřím 

především na klima školy a klima školní třídy. 

Podle Čápa a Mareše (2007) pojem klima školy zahrnuje stabilní proces prožívání, 

vnímání, hodnocení a odezvu všech aktérů ve škole na to, co se tam odehrálo, právě děje 

či v budoucnu dít bude. Podstatné je to, jak na klima nahlíží jeho účastníci a jak jej 

interpretují. Klima na úrovni třídy je podle nich společně vytvářeno žáky navštěvujícími 

danou třídu, skupinkami žáků, na které se třída obvykle člení, a jedinci, kteří nejsou členy 

žádné skupiny. Dále se na třídním klimatu podílejí jednotliví žáci a pedagogové. 

 

4.1 Školní klima 

Průcha, Walterová a Mareš (2001, s. 100) objasňují význam pojmu klima školy takto –

„Sociálněpsychologická proměnná, která vyjadřuje kvalitu interpersonálních vztahů 

a sociálních procesů, které fungují v dané škole, tak, jak ji vnímají, prožívají a hodnotí 

učitelé, žáci, příp. zaměstnanci školy.“ Je v něm zahrnuto klima třídy, sboru učitelů 

a globálního prostředí školy, jak definuje Grecmanová a kol. (2012, s. 6), klima školy je 

„projev celého školního prostředí (kulturní, sociální, personální a ekologické oblasti) 

ve vnímání, prožívání a hodnocení žáků, učitelů, rodičů a dalších aktérů školního života.“ 

Podle Průchy a Koťátkové (2013) je školní klima poměrně stálý a dlouhotrvající stav 

fungování školy ze sociálního a pracovního hlediska. Odráží se v něm kvalita spolupráce 

a vztahů zúčastněných aktérů – ředitelky, pedagogických i nepedagogických 

zaměstnanců, dětí, rodičů. Ovlivněno je i přístupem zřizovatele a dalších partnerů 

a institucí, se kterými mateřská škola spolupracuje – pedagogicko-psychologická 

poradna, speciálně-pedagogické centrum, logoped, apod. Mateřská škola je specifické 

pracovní prostředí, na jehož klima mají vliv následující skutečnosti: 

 se skupinou dětí pracuje více osob – dvě učitelky na třídě, případně asistent 

pedagoga, ostatní personál; 

 kolektiv zaměstnanců je sice úzký, ale často se společně nesetkává; 

 směnná práce probíhá v celodenním provozu; 

 kontakt pedagogů s nepedagogickými pracovníky je každodenní, průběžný; 

 s rodiči jsou učitelé neustále v kontaktu; 
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 pracoviště jsou často sloučená s jinou mateřskou či základní školou. 

 

Tato specifika mohou být původem problematických situací, a mít tak negativní vliv 

na školní klima. Na klima školy mají podle nich vliv především vztahy na pracovišti: 

 v pozitivním pojetí – spolupráce, porozumění, ochota, morální kvality; 

 v negativním pojetí – konfliktnost, neplnění pracovních povinností, netolerance, 

odlišný pohled na pedagogickou činnost, neinformovanost, nedůvěra. 

Průcha s Koťátkovou (2013) doporučují pro příznivé klima na pracovišti mateřské školy 

zaměřit se na společnou, konstruktivně a pozitivně orientovanou komunikaci, spolupráci 

v pedagogické práci a dobré vztahy učitelek na třídě. 

 

4.2 Třídní klima 

Třídní klima je dle Čapka (2010, s. 13) „souhrn subjektivních hodnocení a sebehodnocení 

vnímání, prožitků, emocí a vzájemného působení všech účastníků, které v nich jako 

spolutvůrcích a konzumentech vyvolávají edukační i jiné činnosti v daném prostředí.“ 

Helus (2015, s. 359) uvádí, že „každá škola a školní třída se vyznačuje svým specifickým 

psychosociálním klimatem“ a také je význačná tím, „na co je především orientována, oč 

v ní jde a jakými tlaky či mechanismy se to v ní prosazuje.“ Do atmosféry třídy se promítá 

dění mezi učitelem a žáky navzájem, a klima třídy se tak stává významným faktorem 

spokojenosti žáků, který má vliv na jejich učení a výkony. Učitel by se měl zajímat o žáky 

jako jednotlivce, ale i v rámci pospolitosti školní třídy. Pedagog by se měl za každou cenu 

snažit ve třídě dosáhnout pozitivního klimatu. To je takové, které vyvolává a posiluje 

vzdělávací úsilí každého jednotlivce i všech společně, které se vyznačuje tím, že 

jednotliví žáci cítí zázemí a podporu své třídy, spolužáků. To vše má kladný vliv na jejich 

osobnostní rozvoj, motivaci ke vzdělávání a učební proces. 

Čapek (2010) dále uvádí, že zejména tyto složky klimatu se citelně a viditelně projevují 

ve třídě: 

 edukační aktivity, 

 komunikace ve třídě, 

 hodnocení ve třídě, 

 kázeňské vedení třídy, vytváření a respektování pravidel, 

 vztahy mezi žáky ve třídě, 

 participace žáků, 
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 prostředí třídy. 

Koťátková (2014) zmiňuje, že v prostředí mateřské školy je obzvlášť důležité pozitivní a 

děti přijímající klima, které je naplněno radostnými zážitky. Takové klima je 

podporováno třídními rituály, které působí na soudržnost skupinky dětí. Kvalitní 

a přirozené klima, jenž se zakládá na spolupráci všech členů týmu, na ohleduplnosti, 

vzájemném uznání a pomoci, tedy hraje mimořádnou roli. 

 

4.3 Měření klimatu školy a třídy 

Pro zjišťování klimatu školy i třídy je nejčastější nástroj pro měření klimatu dotazník. 

Podrobně se jimi zabývá ve své publikaci např. Čapek (2010), Grecmanová a kol. (2012) 

nebo Chvál a Urbánek (2014), přičemž poslední jmenování se však soustředí jen na klima 

učitelského sboru. Všechny příklady jsou však velmi omezeně využitelné pro prostředí 

mateřské školy. Měření klimatu totiž patří zejména do rukou odborníků, jak uvádí 

Grecmanová a kol. (2012, s. 5): „Výzkum klimatu školy je poměrně složitá záležitost 

a koncipování výzkumného nástroje by mělo být vždy záležitostí odborníků.“ A pokud 

chceme zjišťovat klima školy, měli bychom sbírat data od všech tří aktérů: žáků, učitelů 

i rodičů. Informace z dat získaných z dotazníků by potom měly sloužit k dalším, 

kvalitativním analýzám, rozhovorům s určitými aktéry apod.  

Já jsem se ve své diplomové práci také zaobírala klimatem mateřské školy – zkoumala 

jsem prostřednictvím dotazníku klima školy v souvislosti s prosociálností a čtenářskou 

pregramotností, a to ve své mateřské škole a dvou dalších. Pro mě cenná data, výsledky 

a porovnání jsou analyzovány v praktické části této práce (kapitola 6.5).  
 

4.4 Shrnutí kapitoly 

Z výše uvedeného vyplývá, že pozitivní sociální klima školy a třídy úzce souvisí 

s podstatou prosociálnosti a možností rozvoje prosociálního chování u dětí. A podporovat 

příznivé klima můžeme právě prostřednictvím aktivit na rozvoj čtenářství a čtenářské 

pregramotnosti. A to, v souladu s Čapkovou teorií (2010), pomocí edukačních aktivit, 

efektivní komunikací ve třídě, využíváním metod formativního hodnocení, vytvářením 

a respektování pravidel, podpoře vztahů mezi dětmi a jejich participace. 
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II. PRAKTICKÁ ČÁST 

Téma své diplomové práce jsem si vybrala v návaznosti na svou bakalářskou práci 

Možnosti využití dramatické výchovy v předškolním vzdělávání k prosociálnímu rozvoji 

(2010). Rozvojem vztahů mezi dětmi, prosociální výchovou a komunikací s dětmi se 

zabývám celou svou pedagogickou praxi. V současné době je věnována značná pozornost 

čtenářské pregramotnosti, proto jsem se pokusila spojit tato dvě témata a vytvořit 

celoroční zásobník aktivit pro rozvoj sociálních interakcí a prosociálnosti v mateřské 

škole prostřednictvím aktivit zaměřených na rozvoj čtenářství – každou aktivitu jsem 

s dětmi realizovala a následně reflektovala možnosti jejího využití v mateřské škole. 

 

5 Cíle praktické části diplomové práce 

Cíli mé praktické části diplomové práce bylo: 

1. na základě studia odborné literatury a RVP PV navrhnout, realizovat a reflektovat 

aktivity zaměřené na rozvoj čtenářské pregramotnosti v heterogenní třídě, které by u dětí 

podpořily prosociální chování; 

2. ověřit si na základě dotazníku od rodičů, zda podle jejich názoru panuje ve škole a třídě 

pozitivní klima (dáno mj. rozvojem prosociálních vztahů) a u svých dětí pozorují větší 

zájem o knihy a čtenářství. 

 

6 Vlastní výzkum 

6.1 Výzkumný vzorek 

Výzkumným vzorkem byl kolektiv dětí Mateřské školy Řepice, kde pracuji jako 

ředitelka. Naše mateřská škola se nachází v  menší jihočeské vesnici nedaleko okresního 

města Strakonice. Je situována v blízkosti historické návsi, obecního úřadu. Počet 

obyvatel obce je cca 450. Úzce spolupracujeme s obcí, zastupitelstvem, místními spolky 

a občany. Jelikož se mateřská škola (dále MŠ) nachází na vesnici, v otavském údolí, 

nedaleko Šumavy, rozvíjíme u dětí především vztah k přírodě, jejich environmentální 

povědomí. Učíme je pozorovat, prožívat, vnímat a objevovat přírodu. Protože všichni 

jsme její součástí a hlavně ona je součástí každého z nás. Kromě přírody pozorujeme, 

prožíváme, vnímáme a objevujeme svět kolem nás, sebe sama, druhé lidi. Název našeho 

Školního vzdělávacího programu „Poplujeme spolu“ v sobě skrývá motiv vody, jako ve 
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znaku obce, zároveň téma pospolitosti, soudržnosti, sounáležitosti, přátelství 

a spolupráce. Mateřská škola je jednotřídní, jedná se tedy o třídu věkově heterogenní, 

která má svá specifika při organizaci vzdělávání. Heterogenní skupina má dle mých 

zkušeností přínos pro rozvoj dětí. Mladší děti se učí od starších, učení nápodobou, imitací. 

Starší děti zase získávají dovednosti v oblasti prosociálního chování, učí se pomáhat 

druhým, slabším.  

Klademe důraz na to, aby na mladší děti nebyly kladeny velké nároky a naopak předškolní 

děti nebyly ochuzeny o přípravu na úspěšný start ve škole. S tím úzce souvisí zaměření 

naší mateřské školy na rozvoj čtenařské pregramotnosti u dětí. 

Počet dětí ve třídě je 21 od dvou do sedmi let věku (v případě odkladu školní docházky 

o jeden rok). Na organizaci výchovně-vzdělávací práce se podílí dva pedagogičtí 

pracovníci, ředitelka a učitelka. Jako ředitelka nově vzniklé mateřské školy jsem měla 

unikátní možnost určit filozofii a vizi školy. Hlavním pro mě bylo a nadále zůstává, aby 

všichni účastníci vzdělávání, děti, rodiče i zaměstnanci, byli spokojeni a v naší mateřské 

škole panovalo kvalitní a příznivé klima. 
 

6.2 Metodologie sběru dat 

Použité metody ke sběru dat byly pozorování, rozhovor a dotazník. Sběr dat probíhal 

v období celého školního roku, tedy od září 2018 do června 2019. 

Jedná o aktivity realizované na podporu rozvoje prosociálního chování a čtenářské 

pregramotnosti u dětí předškolního věku.  

Aktivity jsou členěny podle měsíců ve školním roce, tedy od září do června. Uvedla jsem 

i aktivity celoroční. Téma plánování aktivit je v souvislosti s ročním obdobím, 

významnými svátky, daty, které vychází z organizace školního roku. 

V druhé části (kapitola 6.5) jsem využila pro sběr a jejich triangulaci metodu dotazníku, 

a to pro rodiče dětí tří mateřských škol – primárně byl určen rodičů mateřské školy, kde 

pracuji, abych si ověřila, zda podle jejich názoru mají realizované aktivity v mateřské 

škole vliv na třídní a školní klima a rovněž na rozvoj čtenářství u dětí.  Pro porovnání 

těchto dat jsem stejný dotazník ještě distribuovala do dvou dalších mateřských škol 

a výsledky porovnala (viz kapitola 6.5.2 a 6.5.3). 
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6.3 Struktura aktivit uvedených v praktické části 

Název: 

Klíčové téma aktivity. 

Cíl aktivity: 

Při určování cíle aktivity jsem vycházela z Rámcového vzdělávacího programu 

pro předškolní vzdělávání v aktualizované verzi z ledna 2018 (dále RVP PV, 2018). 

U každé kapitoly jsem zvolila ústřední rámcový cíl, kapitoly obsahují většinu cílů RVP 

PV ze všech vzdělávacích oblastí. Dále jsem určila svůj vlastní, konkrétní cíl, zásadní, 

který jsem chtěla plnit. Cíle jsou formulovány jazykem RVP PV (2018) z pohledu dílčích 

vzdělávacích cílů (co učitel u dítěte podporuje) a vzdělávací nabídky (co učitel dítěti 

nabízí). Vědomě jsem tedy nevyužila aktivních sloves dle Bloomovy taxonomie 

a naformulovala cíle z pohledu dítěte. 

Popis aktivity: 

Popis činností, které jsem realizovala s dětmi předškolního věku v souvislosti 

s čtenářskou pregramotností a rozvojem prosociálního chování u dětí pro podporu 

klimatu mateřské školy.  

Další práce s aktivitou: 

V každé kapitole jsem uvedla další osvědčené možnosti práce s aktivitou a náměty, které 

jsem realizovala v rámci daného tématu nebo v předchozích letech, ale detailně se jim 

v popisu aktivity a reflexi nevěnuji. 

Osvědčená kniha k tématu: 

Součástí každé aktivity je doporučená kniha pro rozvoj čtenářské pregramotnosti. Jedná 

se o námět k čtenářským aktivitám k aktuálnímu tématu. Každá z uvedených knih je 

osvědčená – pracujeme s ní s dětmi v rámci spontánních činností (děti si prohlíží knihu, 

ilustrace), řízené činnosti (učitelka využívá jako motivační nástroj) nebo pro čtení 

při relaxaci dětí po obědě. 

Praktická ukázka: 

V této části struktury kapitoly jsou uvedeny reálné výroky dětí uskutečněných činností. 

Jedná se o cenná data, skutečná vyjádření a tvrzení dětí. Autentické výroky jsou psané 

kurzívou. 

Fotografie: 

U každé aktivity je přiložena fotodokumentace. I když máme zpracovaný souhlas 

zákonných zástupců dětí o pořizování a zveřejňování fotografií, z důvodu ochrany 
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osobních údajů a nařízení GDPR přikládám pouze fotografie bez možnosti identifikace 

dítěte. 

Reflexe: 

Zakončením kapitoly je reflexe uskutečněné aktivity v souvislosti s čtenářskou 

pregramotností a rozvojem prosociálních vztahů. Reflektuji z hlediska cílů, pohledu 

dítěte, uvažuji okolnosti, souvislosti a pojmenovávám případná rizika.  

 

6.4 Aktivity zaměřené na rozvoj vztahů a prosociálního chování dětí 

v mateřské škole prostřednictvím čtenářství 
 

ZÁŘÍ 
1. Dopis od rodičů 

Cíl aktivity:  

Rámcový – Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, 

naslouchání, porozumění), rozvoj schopnosti vytvářet citové vztahy a city plně prožívat, 

osvojení si poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů 

dítěte k druhým lidem (RVP PV, 2018). 

Konkrétní – Usnadnit dětem vstup do MŠ a jejich adaptační období, přijímat pobyt 

v mateřské škole jako běžnou součást života.  

 

Popis aktivity:  

V adaptačním období na začátku školního roku mají rodiče za úkol napsat dopis dítěti. 

V dopise mu napíší, co k němu cítí, co dělají, když dítě je v mateřské škole, co spolu 

budou dělat, až si ho vyzvednou. Dopis vloží do obálky, kterou libovolně vyzdobí, označí 

jménem dítěte. Do obálky vloží i fotografie rodiny, dítěte, domova, domácích mazlíčků. 

Probíhá ukázka dopisu ostatním, prohlížení a četba dopisů. Děti si jejich cenné psaní uloží 

do svého boxu v prostoru třídy. 

Individuální práce s dopisem 

 V případě potřeby dítěte, stýskání, smutku z odloučení od rodičů zejména 

v adaptačním bloku. 

 Četba dopisu dítěti učitelkou, prohlížení fotografií, hovory o rodině, pocitech. 

 Děti mohou nosit dopis u sebe a v případě potřeby ho mít při odpočinku po obědě 

pod polštářem. 
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Další práce s aktivitou: 

Činnost v komunitním kruhu 

 Prohlížení fotografií rodin, rodičů, dětí, domovů. 

 Rozhovor o rodině, kde bydlím, kde pracují moji rodiče, jak trávíme volný čas. 

 Práce s emocemi – vyjádření pocitů z odloučení. „Náladoměr“ – dítě označí míru 

na emoční stupnici, jak se momentálně cítí, sedíme v kruhu, zavřeme oči, 

před sebou si představíme měřidlo, kdy dole je nejméně, nejhůře, nahoře nejvíce, 

nejlépe a děti dlaní označí, jak se cítí (např. „Jak se Ti dnes líbí ve školce?“, „Jak 

se těšíš do školy?“). 

Osvědčená kniha k tématu: 

 DESBORDES, Astrid. Mám Tě ráda. Ilustroval Pauline MARTIN. 

Praha: Axióma, 2016. ISBN 978-80-7292-329-8. 

 

Praktická ukázka: 

„Můj nejmilejší Tomášku! Možná je Ti občas ve školce smutno, ale máš tam hodně 

kamarádů a hodné paní učitelky. Já na Tebe také myslím a těším se na Tebe MOC. Až Tě 

vyzvednu ze školky, můžeme jít někam na procházku nebo třeba na kousek dortu. Mám Tě 

moc a moc ráda, těším se na Tebe. Tvoje maminka Evička.“ 

 

„Ahojky Vítečku! Tobě se trochu stýská, viď? To vůbec nevadí, mně občas taky. Ale my 

víme, že spolu za chvíli už zase budeme, viď? Budeme si spolu hrát, dáme si velkou pusu 

a třeba spolu i něco dobrého uvaříme nebo upečeme. Bude to legrace, už teď se moc 

těším. Zatím si pohraj hezky ve školce s dětmi, poslouchej paní učitelky a já za chvíli 

zazvoním. Jsi šikovný, že nepláčeš, jsem na Tebe moc pyšná. Nejvíce Ti to sluší 

s rošťáckým úsměvem. Tak se usměj! To je ono!Krásný den. Miluju Tě! Tvoje máma.“ 

 

„Ahoj Liborku. Kdyby Ti někdy ve školce bylo smutno, tak ti paní učitelka přečte tenhle 

dopis, který by Ti snad mohl spravit náladu a Ty se začneš těšit, co všechno spolu budeme 

dělat. Zaprvé se pořádně „pomuckáme“, pak si uděláme nějakou dobrou baštu, třeba 

palačinky!! Mňam, také už se těšíš? Pak si sedneme, necháme si skočit Vildu na klín, 

budeme ho hladit po kožíšku a povídat si, jaký jsme měli den. Těšíme se na Tebe! Mamka 

a taťka.“ 
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Fotografie:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie č. 1: Dopis od rodičů 

 

Reflexe: 

Děti rozvíjely své řečové schopnosti a dovednosti, vytvářely citové vztahy, měly možnost 

emočně prožívat a projevovat odloučení od rodičů, navazovaly a rozvíjely vztahy k druhým 

lidem, byla jim usnadněna adptační fáze v mateřské škole.  

Aktivita se nám velmi osvědčila. Dopis napsali rodiče nově příchozích dětí. Jsme věkově 

heterogenní třída, nakonec vše dopadlo tak, že dopis chtěly napsat i starší děti, předškolní, 

i když už se na mateřskou školu adaptovaly a nestýská se jim, byly rády, že mají řádky 

od svých rodičů na blízku. S předškoláky jsme trénovali paměť, sami říkali, co je v dopise 

napsáno. Děti se čas od času došly do své zásuvky podívat na fotografie a bylo jim méně 

smutno. 

 

2. Pravidla soužití ve třídě 

Cíl aktivity:  

Rámcový – Seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému, poznávání pravidel 

společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního 

prostředí. (RVP PV, 2018). 
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Konkrétní – Vytvořit s dětmi pravidla soužití ve třídě, společně dohodnutá pravidla 

dodržovat, pochopit význam piktogramu. 

Popis aktivity: 

Společně s dětmi si vytvoříme pravidla soužití ve třídě, zobrazíme je pomocí piktogramů, 

vyvěsíme v prostoru herny. V kruhu s dětmi hovoříme o jejich naplňování, důsledcích 

porušení. Při utváření každého pravidla dramaticky ztvárníme, jak vypadá, když se 

pravidlo dodržuje, když se porušuje. Například „Ouškové pravidlo“- všechny děti začnou 

najednou mluvit nahlas, křičet, mluvit přes sebe, zastavím je a zkusíme to jinak, mluví 

jeden po druhém, v klidu, nasloucháme druhému –  která situace se vám více líbila? Jedná 

se o výchovu prožitkem, proto si děti pravidlo snadněji zapamatují, než kdyby jej jen 

viděly vytištěné na papíru. 

 

Možnosti práce s aktivitou:  

 Komunitní kruh, rozhovor o pravidlech. 

 Děti si samy nakreslí všechna pravidla a mají tak každý svůj vlastní soubor. 

 Pohybové ztvárnění pravidel, dramatizace. 

Osvědčená kniha k tématu: 

 KROLUPPEROVÁ, Daniela a Miloš KRATOCHVÍL. Draka je lepší pozdravit, 

aneb, O etiketě. Druhé, upravené vydání. Ilustroval Markéta VYDROVÁ. 

Praha: Mladá fronta, 2016. ISBN 978-80-204-3846-1. 

 

Praktická ukázka:  

 Zdravící pravidlo – „Když do školky přicházím, vždycky hezky pozdravím, při 

odchodu nejsem stranou, řeknu vždycky na shledanou“. 

 Pusinkové pravidlo – „Pusinka by se zlobila, kdyby škaredě mluvila, raději se 

usmívá, hezká slova povídá“. 

 Bonbónkové pravidlo – „Čokoládu, bonbónky, žvýkačky a sušenky, i když rádi 

mlsáme, doma to vše necháme“. 

 Želvičkové pravidlo – „Pozor děti na úraz, ve třídě je hodně nás, proto nožky 

neběhají, pomalu jak želvy chodívají.“ 

 Srdíčkové pravidlo – „Máme se tu všichni rádi, protože jsme kamarádi, děti si tu 

hrají spolu, v naší herně i u stolu“. 

 Postýlkové pravidlo – „Když na postýlce ležíme, společně se ztišíme, spánek je 

tu pro naše zdravíčko, veselou mysl a šikovné tělíčko“. 
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 Kapičkové pravidlo – Voda a mýdlo jsou kamarádi, umyjí nám ruce rádi, vodou 

ale neplýtváme, pouštíme ji, jen když máme“. 

 Hračkové pravidlo – „Hračky šetřím, neničím, po sobě vždy uklízím, kamarádovi 

dovolím si se mnou hrát, o hračky se přeci nebudeme prát“. 

 Ouškové pravidlo – „Když někdo něco vypráví, já ho v klidu poslouchám, až svoji 

větu dokončí, řeknu, co si myslím sám“. 

 Košťátkové pravidlo – „Hračky vždycky uklidím, nepořádek nečiním, kam co 

patří, dobře vím, s úklidem si poradím“. 

 

Fotografie:  
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Fotografie č. 2, 3, 4: Pravidla třídy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie č. 5: Práce dětí s pravidly 

 

Reflexe:  

Děti se seznámily s pravidly chování ve třídě, všechny se podílely na jejich vytváření. Děti 

chápou, co které pravidlo znamená, a společně dohodnutá pravidla se snaží dodržovat. 

Práce s pravidly se mi v pedagogické praxi velmi osvědčila, děti by měly znát hranice 

svého jednání, když je mají stanovené, cítí jistotu a bezpečí. Děti si chodí pravidla 

připomínat samy nebo je kamarád napomene a jdou se na ně podívat spolu. Děti si mají 

samy vymyslet důsledek porušení pravidel. Domluvily se, že si půjdou k pravidlu 

stoupnout, zopakovat si ho, a tak si připomenou, jak se mají chovat. Zajímavé pro mě 

bylo zjištění, že si děti „hrají na pravidla“ i doma. Přišla za mnou jedna maminka a ptala 

se, co to máme za pravidla a jak s nimi pracujeme, že „Emička pořád vylepuje po domě 

nakreslená pravidla a posílá nás, rodiče, návštěvy si k nim stoupnout, když je poruší.“ 
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I Koťátková (2014) zdůrazňuje důležitost vyjasnění pravidel vzhledem 

k bezproblémovému a spravedlivému soužití. Je přesvědčena, že sounáležitost 

a příslušnost ke skupině podpoří zařazování komunitního kruhu, kde se děti důvěrněji 

poznávají, sdělují něco o sobě či se vyjadřují k aktuálnímu dění. 
 

 

3. První dny ve školce: co jsme dělali o prázdninách, pavučina přátelství, 

co bychom se chtěli tento rok naučit 

Cíl aktivit:  

Rámcový – Rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy 

a prožitky vyjádřit, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně- logickému 

(pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti (RVP PV, 2018). 

Konkrétní – Aktivně komunikovat s druhými lidmi, vyprávět, povídat, poslouchat, 

naslouchat, záměrně si zapamatovat a vybavit si své pocity, prožitky, viděné i slyšené. 

 

Popis aktivit:  

Po prázdninách jsme se sešli zase všichni spolu ve třídě a chceme se dozvědět, co každý 

z nás dělal, když jsme se neviděli. Učitelka na velké slunce vyrobené ze čtvrtky zapisuje 

odpovědi dětí v komunitním kruhu na téma „Co se mi o prázdninách nejvíce líbilo?“ 

a „Co bych chtěl dělat příští prázdniny?“ 

Poté jsme společně vytvořili „Pavučinu přátelství“, děti posílaly klubíčko kamarádovi, 

aby si zopakovaly jména („posílám klubíčko Aniččce…“), které vždy držely za část vlny, 

a tak vznikla pavučina. Následoval rozhovor o tom, co je zajímavé na pavučině, jak je 

provázaná, jako my všichni ve třídě, když jeden provázek pustí, pavučina se zbortí. 

Myšlenková mapa „Co bychom se chtěli ve školce tento rok naučit?“, učitelka zapisuje 

odpovědi dětí. Uschováme, na konci školního roku si znovu připomeneme, podíváme se, 

zda se nám povedly úkoly a sny zrealizovat. 

Domácí úkol „Můj první den ve školce“, vyplnění dotazníku, zaznamenání myšlenek dětí. 

Rodiče s dětmi vyplní odpovědi na otázky: Kam chodím do školky? Jaká je moje značka? 

Kolik mi je let? Jak jsem velký/á? Kolik vážím? Kdo mě vedl do školky? Co bylo dnes 

doma k snídani? Co bylo ve školce dnes k svačině? Co jsme měli k obědu? Jaké už znám 

kamarády? V jakém oblečení jsem byl/a? (nakreslit). Děti přinesou zpět do mateřské 

školy, v komunitním kruhu ukáží a vypráví ostatním dětem, poté uloží do svého portfolia. 
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Portfolio si na konci školního roku odnáší domů, budou tak mít vzpomínku na svůj první 

den v mateřské škole. 

 

Další práce s aktivitami:  

 Prázdninové slunce – pantomima „Co jsem dělal o prázdninách“. 

 Kresba „Moje značka“, práce s grafickým znakem. 

Osvědčená kniha k tématu: 

 LIPUT, Przemysław. Rok ve školce. Přeložil Anna HALFAROVÁ. Brno: Host, 

2018. ISBN 978-80-7577-530-6. 

 

Praktická ukázka: 

Prázdninové slunce 

„Co se mi o prázdninách nejvíce líbilo?“ – „Co bych chtěl dělat příští prázdniny?“ 

Odpovědi dětí: 

„Prohlížela jsem si krásné knížky.“ – „Chtěla bych jít na pouť.“ 

„Šli jsme do lesa, káceli stromy a jezdili na kombajnu.“ – „Přespat u mojí bratranice 

(pozn. sestřenice).“ 

„Že jsem doma tancovala.“ – „Chci jít na pouť.“ 

„Děda pro mě schovával mysliveckou pušku“ – „Ať mi zase děda schová pušku, ale 

s ostrýma nábojema.“ 

„Mně se líbilo, že jsem měla narozeniny, néé svátek!“ – „Já bych chtěla cvičit.“ 

„Že jsme jezdili na traktoru.“ – „Já bych chtěla taky na pouť.“ 

„Byli jsme s mamkou v Siku za taťkou.“ – „Být u Nelči.“ 

„Mně se líbily brambory“ – „Sbírat ryby.“ 

„Váleli jsme si šunky doma.“ – „Skákat na gauči.“ 

„Měla jsem prázdniny s babičkou a dědou na plavání.“ – „Jet do Itálie“ 

„Byli jsme na táboře a na raftech.“ – „Chci být na Moravě a u babičky.“ 

„Že jsem doma dělal kotrmelce na trampolíně.“ – „Chtěl bych sbírat brambory.“ 

„Mě se líbilo s babičkou u moře.“ – „Zase bych chtěla být u moře.“ 

 

Myšlenková mapa: „Co bychom se chtěli ve školce tento rok naučit?“ 

Odpovědi dětí: 

„Lézt po stromech.“ 

„Objevovat zvířata.“ 
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„Hrát mobil a vařit buchty.“ 

„Kreslit hvězdičku.“ 

„Řídit sanitku.“ 

„Jezdit na koni.“ 

„Psát písmenka a kreslit zvířátka.“ 

„Skákat žabku.“ 

„Uklízet a řídit policejního bouráka.“ 

„Naučit se podepsat.“ 

„Řídit hasičské auto.“ 

„Pracovat a bourat dům bagrem.“ 

 

„Můj první den ve školce“ 

Odpovědi ve vyplněném dotazníku: 

Jaká je moje značka? „Včelka“ 

Kolik mi je let? „4“ 

Jak jsem velký/á? „113“ 

Kolik vážím? „120“ 

Kdo mě vedl do školky? „Máma“ 

Co bylo dnes doma k snídani? „Toast“ 

Co bylo ve školce dnes k svačině? „Jogurt“ 

Co jsme měli k obědu? „Těstoviny“ 

Jaké už znám kamarády? „Všechny“ 

V jakém oblečení jsem byl/a? Dívka nakreslila růžové šaty s černými puntíky. 
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Fotografie: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie č. 6: Můj první den ve školce 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fotografie č. 7: Prázdninové slunce 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fotografie č. 8: Pavučina přátelství 
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Reflexe: 

Děti měly možnost své pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit, rozvíjela se u nich paměť 

a pozornost, když si měly vybavit zážitky z prázdnin a zapamatovat si prožitý den 

v mateřské škole. Učily se komunikovat s druhými lidmi, vyprávět, vzájemně si 

naslouchat. Rizikem může být při společném zapisování odpovědí v kruhu, že děti budou 

své odpovědi opakovat. Tvorbu společných myšlenkových map využívám ve své praxi 

často, na začátku děti opakují své odpovědi, ale postupem času si zvyknou na tento princip 

a vymýšlejí své originální odpovědi, podporuji jejich kritické myšlení. Aktivita „Pavučina“ 

se mi též osvědčila, jde o prvotní nastartování prosociálního klimatu naší třídy. 

 

 

ŘÍJEN 

4. Volby v MŠ 

Cíl aktivity:  

Rámcový – Seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření 

pozitivního vztahu k němu (RVP PV, 2018). 

Konkrétní – Mít povědomí o dění kolem sebe, o společenském prostředí, vést děti 

k demokratickému občanství a zodpovědnosti za své jednání a rozhodování. 

 

Popis aktivity:  

V říjnu probíhaly volby do obecních zastupitelstev. Naše mateřská škola je velmi 

propojena s obcí, spolupracujeme a vedeme děti k podílení se na životu ve vsi, udržování 

tradic a zvyků. Proto i my jsme si ve třídě udělali „volby“. Půjčili jsme si od starostky 

přenosnou volební urnu, staré obálky, z divadelního paravanu vytvořili plentu. Vytvořila 

jsem volební hlasovací lístek a děti hlasovaly pro svou nejoblíbenější zeleninu a ovoce, 

samozřejmě tajně. Zopakovali jsme si při té příležitosti jméno, příjmení a adresu bydliště, 

já jako „komise“ jsem kontrolovala jejich identitu.. Následoval brainstorming na téma: 

„Co bych udělal/a, kdybych byl/a starosta/ka!“. Celý týden nás provázelo téma Česká 

republika, jelikož probíhaly oslavy 100 let od vzniku Československa. Vznikla 

myšlenková mapa, srdce pro republiku „Co bych přál/a České republice ke stým 

narozeninám.“ 

Tento tematický blok jsme završili „Dětským společenským plesem“, který pořádala naše 

mateřská škola již potřetí a je významnou událostí naší školy. Tentokrát byl ve stylu první 
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republiky. Pořádáme jej pro děti, rodiče a přátele školy, vstup je ve společenském 

oblečení, nechybí plesová výzdoba, živá kapela, bohatý kulturní program. 

 

Další práce s aktivitou:  

 Seznamování s principem voleb, se státním znakem, vlajkou, názvem hlavního 

města. 

 Kresba české vlajky. 

 Zpěv české hymny. 

 Kresba portrétu Tomáše Garrigua Masaryka. 

 

Osvědčená kniha k tématu: 

 ČAPEK, Josef. Povídání o pejskovi a kočičce: jak spolu hospodařili a ještě 

o všelijakých jiných věcech. Praha: Fortuna Libri, 2018. ISBN 978-80-7546-121-

6. (Jak pejsek s kočičkou slavili 28. říjen) 

 

Praktická ukázka: 

Myšlenková mapa „Co bych přál/a České republice ke stým narozeninám.“ 

Odpovědi dětí: 

„ Aby lidi nedělali hlouposti.“ 

„Aby všichni v naší zemi pracovali.“ 

„Aby všichni měli čokoládu.“ 

„Aby byly děti hodné.“ 

„Ať nikomu neprší do domečku.“ 

„Aby Česká republika měla samé hodné lidi, kteří nezahazujou cigarety.“ 

„Aby všichni měli domeček.“ 

„Aby si lidi neničili věci.“ 

„Aby lidi byli hodní.“ 

„Aby Mikuláš přinesl všem dárky.“ 

„Aby se vyráběly tablety na volání.“ 

„Aby se opravovaly rozbitý věci.“ 

 

Komunitní kruh „Co bych udělal/a, kdybych byl/a starosta/ka!“ 

Odpovědi dětí: 

„Nové hřiště.“ 
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„Postavila bych plavečák.“ 

„Aby u nás byly divadla.“ 

„Časopisy pro lidi a děti.“ 

„Nová auta pro všechny.“ 

„Postavil bych tu ZOO.“ 

„Postavila bych novou Sokolovnu.“ 

„Postavil bych parkoviště pro traktory.“ 

„Obr fotbalové hřiště!“ 

„Mohl by tu být krám.“ 

„Postavit bruslení.“ 

 

Fotografie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie č. 9: Volby v MŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie č. 10: Srdce pro republiku – 

„Co bych přál/a České republice ke stým narozeninám.“ 
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Fotografie č. 11: Spolurozhodování o fasádě budovy MŠ 

– návrhy dětí z mateřské školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie č. 12: Spolurozhodování o fasádě budovy MŠ 

– návrhy studentů Střední průmyslové školy 

 

Reflexe: 

Těmito aktivitami se pokládaly u dětí základy kompetencí činnostních a občanských. Ač 

se téma voleb může jevit jako méně vhodné pro děti předškolního věku, myslím si, že se 

dá přizpůsobit tak, aby bylo pro děti pochopitelné. Domnívám se, že je třeba vést děti 

k tomu, aby si uvědomovaly, že není jedno, v jakém prostředí žijí, a uvědomovaly si, že 

se mohou na různých věcech spolupodílet a svým chováním mnoho ovlivnit. Děti 
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vyprávěly, že s rodiči navštívily i řádné volby. Musím konstatovat, že mě mile překvapily 

odpovědi dětí, jak o dění kolem sebe přemýšlí, jak velkorysé mají plány, sny a nápady. 

Odpovědi dětí jsme předali paní starostce, aby měla zpětnou vazbu i od malých občánků 

obce. V rámci reflexe činnosti jsem dospěla k závěru, že bychom měli děti více zapojovat 

do záležitostí, které se jich přímo týkají, že by mohly a měly mít možnost 

spolurozhodovat. Z toho důvodu jsme aktuálně děti zapojili do rozhodování o podobě 

fasády mateřské školy. Když přijela grafička, ukázala dětem své návrhy a hlasovalo se, 

jaké téma by se jim na vnějších stěnách budovy líbilo. Byla tři témata: louka, rybník 

a moře. Překvapilo nás, že velká většina dětí chtěla exotiku, moře, zatímco dospělí se 

přikláněli k české variantě, louce či rybníku, která bude s prostředím vsi více 

korespondovat. Poté každé dítě výtvarně zpracovalo svůj vlastní návrh fasády. Návrhy 

i výsledky hlasování přednesu na jednání zastupitelstva a uvidíme, jak se situace bude 

vyvíjet dále. 

Téma republiky vyvrcholilo pořádáním akce „dětský společenský ples“. Schází se zde 

děti z mateřské školy i ty, co ji dříve navštěvovaly. Zveme i všechny spolky, udržujeme 

tak naše vztahy. Akce má mezigenerační přesah, vystupují zde dámy, babičky dětí 

ze spolku „Řepické babči“. Tato akce se stala tradiční oblíbenou událostí obce, která 

podporuje pozitivní klima školy a vztahy všech zúčastněných. 

 

LISTOPAD 

5. Barevný týden 

Cíl aktivity:  

Rámcový – Vytvářet u dětí základy estetického vztahu ke světu, okolí, životu (RVP PV, 

2018). 

Konkrétní – Všímat si, že svět kolem nás je plný barev a barevných odstínů, poznat 

a pojmenovat základní a doplňkové barvy, získání nových výtvarných dovedností, 

podněcovat děti k výtvarným experimentům a k využití netradičních výtvarných technik. 

 

Popis aktivity: 

Podzim hraje všemi barvami. Proto i my každý den budeme poznávat jednu barvu, hrát 

si sní. Děti, pedagogický i provozní personál přijde oblečen v barvě dle barevného dne. 

Děti si mohou přinést hračku dané barvy. Barvy hledáme v písničkách, básničkách, 

pohádkách. Každý den probíhá četba pohádky k dané barvě, rozvíjí se čtenářská 



62 
 

pregramotnost. Barevnému dni je přizpůsobeno stravování (svačiny – pomazánky 

ozdobené barevnou zeleninou, polévka i hlavní jídlo laděné do určité barvy), pitný režim 

(barevné džusy, čaje, ochucené barevné mléko) i stolování (barevné ubrousky), 

spolupráce se školní jídelnou. Každý barevný den provedeme fotodokumentaci. V závěru 

dne proběhne společné hodnocení barevného dne, prožitků a poznatků dětí. Čtenářskou 

pregramotnost jsme v tomto tématu rozvíjeli tvorbou společné „Knihy barev“. Každý den 

si děti vytvořily jednu stránku o dané barvě ve formátu A2. Hledaly v letácích 

a časopisech, vystřihávaly a lepily výstřižky určené barvy,  nakreslily, co je k tématu 

napadlo. Předškoláci zkoušeli psát název barvy, písmena dle předlohy. 

 

Další práce s aktivitou:  

 Rozhovor, jak vzniká kniha, co obsahuje, kdo je spisovatel, ilustrátor. 

 Tvorba ručního papíru, návrh obálky knihy. 

 Zpěv písní, recitace básní o barvě, výtvarné a pracovní činnosti. 

 Výzdoba nástěnky demonstračními obrázky patřící k dané barvě (zvířata, rostliny, 

předměty). 

 Vyhledávání barvy ve třídě, v okolí, venku. 

 Ochutnávání barevného ovoce, zeleniny, pojmenovávání. 

 Barevné aranžmá z předmětů. 

Osvědčená kniha k tématu: 

 TULLET, Hervé. Barvy. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0905-8. 

 

Praktická ukázka: 

1. den: červený – četba pohádky Červená Karkulka, HRUBÍN, František. Špalíček veršů 

a pohádek. Ilustroval Jiří TRNKA. Praha: Studio trnka, 2013. ISBN 978-80-87678-21-

3., píseň Červená se line záře. 

2. den: žlutý – četba pohádky Zlatovláska, ERBEN, Karel Jaromír. Erbenovy pohádky. 

Ilustrovala Helena ZMATLÍKOVÁ. V Praze: Artur, 2019. ISBN 978-80-7483-102-7., 

píseň Sluníčko, sluníčko. 

3. den: modrý – četba MACHO, Adrián a Peter KAVECKÝ. Gerda: příběh velryby. 

Přeložil Katarína BELEJOVÁ. Brno: CPress, 2018. ISBN 978-80-264-1906-8., zpěv 

písně V moři je místa dost (Nohavica Jaromír). 
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4. den: zelený – četba KUBÁTOVÁ, Marie. Vodnické pohádky. Vydání třetí. Ilustrovala 

Helena ZMATLÍKOVÁ. Praha: Artur, 2018. ISBN 978-80-7483-088-4., zpěv písně 

Na tý louce zelený. 

5. den: barevný – četba příběhu MRÁZKOVÁ, Daisy. Neposlušná Barborka: pro děti 

od 3-6 let. Praha: Albatros, 1973., zpěv písně Barvy (Svěrák, Uhlíř). 

 

Reflexe:  

Děti se seznámily se základními barvami, jejich odstíny, výtvarně experimentovaly, 

pozorovaly míchání barev. Spolupráce s rodiči byla na vynikající úrovni, děti přišly 

barevně oblečené, přinesly si hračky, předměty, některé i barevné občerstvení. Každý den 

ráno jsme si společně zaplnily nástěnku demonstračními obrazy dané barvy, vybírali jsme 

zvířata, květiny, stromy, plody, předměty dané barvy, děti pojmenovávaly, třídily. Zpívali 

jsme barevné písničky, říkali básně, četli pohádky. Tvořili jsme v prostoru třídy barevné 

aranžmá, uspořádání látek, předmětů, přírodnin, které děti samy hledaly. Děti 

spolupracovaly a domlouvaly se na konečném výsledku. Zjistila jsem dokonce, že jeden 

chlapec nerozeznává hnědou a zelenou barvu a informaci předala rodičům. Celkově se 

týden vydařil, cíle i očekávání byly splněny. Rizikem na jednotřídní mateřské škole může 

být opakování projektu. Já jsem tak další školní rok učinila, ačkoliv jsem zvolila jiné 

činnosti, pohádky, našla nové písně, tak už to pro děti nebylo tak zajímavé. Příště bych 

ráda zvolila jiné barvy, méně tradiční odstíny, jako jsou oranžová, fialová, růžová, bílá, 

hnědá. Bylo by to jistě zajímavé prohloubení znalostí dětí o dalších barvách. Společná 

tvorba „Knihy barev“ děti bavila, spolupracovaly, projevily svou prosociálnost, starší děti 

pomáhaly mladším, učily je názvy barev, pomáhaly jim vystřihávat. 

 

Fotografie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie č. 13: Barevný týdenní jídelníček 
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PROSINEC 

6. Sešli jsme se tady v pekle, ať je nám tu spolu pěkně 

Cíl aktivity:  

Rámcový – Získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat svoji situaci, 

rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření) (RVP PV, 

2018). 

Konkrétní – Rozvoj prosociálního chování a cítění dětí, podporování sounáležitosti 

ve třídě, umět pomoci druhému, naučit se i o pomoc požádat, přijmout pomoc. 

 

Popis aktivity:  

Projekt Sešli jsme se tady v pekle, ať je nám tu spolu pěkně jsem realizovala v rámci 

praktické části své bakalářské práce Možnosti využití dramatické výchovy v předškolním 

vzdělávání k prosociálnímu rozvoji, Konvalinková (2010). Doplnila jsem ho o aktivity 

zaměřené na rozvoj čtenářské pregramotnosti. Ve třídě vytvoříme „peklíčko“, společně 

si vyzdobíme prostor třídy černými látkami, kotlem, světýlky, čertíky, děti přijdou 

oblečené jako čertíci. Hrajeme si na peklo, abychom odbourávali u dětí strach z čertů. 

V rámci čtenářské pregramotnosti jsme realizovali aktivity „Kniha hříchů“, „Čertovské 

rýmování“ a myšlenkovou mapu „Čím bych chtěl být–  andělem, čertem nebo Mikulášem 

– a proč?“. 

Další práce s aktivitou: 

 Stavění a aranžování peklíčka, čertovská výzdoba nástěnky demonstračními 

obrázky, pojmenování symbolů  

 Vystřihávání rohů, každý si je vyzdobí tak, aby si je poznal  

 Pohybová hra „Čertovský řetěz“ (honička, jedno dítě je čert, koho se dotkne, ten 

se ho chytne za ruku a chytají společně další děti, každý chycený se přidá 

k „čertovskému řetězu, kooperace dětí) 

 Ranní rituál, pozdravení, děti vymýšlí, jakou čertovskou „poštu“ si pošleme 

(pohlazení, podrbání na kožichu, …) 

 Nácvik básně, ŽÁČEK, Jiří. Nemalujte čerta na zeď. Ilustroval Alois MIKULKA. 

Praha: Albatros, 2001. ISBN 80-00-00981-1. 

„Nemalujte čerta na zeď, 

co když třeba ožije.. 

Pamatujte, kamarádi, 
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čert je strašná bestie. 

S čerty nejsou žádné žerty,  

však to znáte z pohádek, 

kde se lidé začnou čertit,  

hned se dají do hádek. 

Vrčí, bručí, vyhrožují, 

pak se dají do pranic, 

kde se lidé začnou čertit, 

nepomůže zhola nic. 

Není lepší mít se rádi? 

Hledět na svět zvesela? 

Nemalujte čerta na zeď,  

namalujte anděla.“ 

 Čertovský sněm, diskuse o obsahu básně 

 Společná tvorba čertovských řetězů – práce s papírem, stříhání proužků 

barevných papírů, lepení, tvoření společného, co nejdelšího řetězu, spolupráce 

dětí 

  Zatoulaný čertík – prosociální hra, kdy si děti všímají, který kamarád nám chybí 

(tanec při hudbě, když hudba vypne, děti se schoulí do klubíčka, zavřou oči 

a učitelka někoho přikryje, „ztratil se nám jeden kamarád čertík, který to je?“), 

rozhovor na téma: „Kdybych se ztratil, co udělám?“  

  Cesta do pekla – prolézání tunelem do pekla (strachovým pytlem), „bojí se 

někdo?“, „co by ti pomohlo?“, „co s tím, děti, uděláme?“ 

Osvědčená kniha k tématu: 

 KAHOUN, Jiří. U všech čertů. Ilustroval Ivo HOUF. V Praze: Albatros, 2010. 

ISBN 978-80-00-02446-2. 

 

Praktická ukázka: 

„Kniha hříchů“ 

Odpovědi dětí: 

„Nekousat kamarády.“ 

„Neštípat.“ 

„Neničit hračky a věci.“ 

„Nešťourat se v nose.“ 
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„Nebouchat.“ 

„Neotravovat.“ 

„Netřískat s prkýnkem a skříněma.“ 

„Neplýtvat vodou, mýdlem a kapesníkama.“ 

„Nelítat ve třídě.“ 

„Svačit a obědvat potichu.“ 

„Čertovské rýmování“ 

Odpovědi dětí: 

Já jsem čert….. 

„… Liborek a říkají mi brambůrek.“ 

„… Vojta a baví mě auta.“ 

„… Tomášek a mám rád gulášek.“ 

„… Adam, tak to já radši padám.“ 

Já jsem čertice… 

„… Nelinka a tančit umím zlehýnka.“ 

„… Sofie, krasobruslit umím, co by ne!“ 

„… Lola a jmenuji se Holá.“ 

„… Emička a keramiku umím zcelička.“ 

„… Emička a už nejsem maličká.“ 

„… Terezka, no nejsem já hezká?!“ 

„… Sofinka, malá jako ofinka.“ 

 

Myšlenková mapa „Čím bych chtěl být – andělem, čertem nebo Mikulášem – a proč?“ 

Odpovědi dětí: 

„Andílkem, abych mohla létat ve vzduchu.“ 

„Mikuláš, abych mohl nosit dárky.“ 

„Čert, abych mohl strčit děti do pytle.“ 

„Čertem, protože se umí proplížit zdí, zmizet a objevit se jinde.“ 

„Andílek, abych mohla létat do oblak.“ 

„Čertem, protože čerti můžou dávat zlobivé děti do pekla.“ 

„Mikuláš, abych mohla rozdávat mňaminky.“ 
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Fotografie:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie č. 14, 15: Kniha hříchů 

 

Reflexe: 

Děti rozvíjely své prosociální chování a cítění, podporovala se tak sounáležitost ve třídě. 

Děti dokázaly, že umí pomoci druhému, mladší děti se nebojí o pomoc požádat a přijmout 

ji. Projekt „Peklíčko“ realizuji v různých obměnách v adventní čas už několik let své 

pedagogické praxe, osvědčil se mi, protože děti tak odbourávají strach z čertů. Aktivity 

na rozvoj čtenářské pregramotnosti se dle mého názoru vydařily. Vyrobili jsme si velkou 

knihu hříchů, kam jsem zapisovala hříchy dětí, napsali jsme slib „Čerte, čerte, slibujeme, 

že už zlobit nebudeme!“ a každý ho podepsal svým jménem nebo otiskem prstu. Při 

analýze odpovědí mě napadlo, zda to, co děti slibují, že už nebudou dělat, vychází 

opravdu z nich. Nebo zda se to týká pokynů, které my dospělí, rodiče, učitelky dáváme 

jim (neplýtvat vodou a mýdlem, nevytvářet hluk, neběhat po třídě aj.). Co mě osobně 

překvapilo, bylo tvoření rýmů. Nejprve jsem dala dětem příklad rýmem svého jména 

a děti pak pokračovaly, překvapilo mě, jak snadno a lehce, některé až poeticky. Když 

mladší děti nevěděly, tak jim starší pomohly, tím projevily svou prosociálnost. Tak je 
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činnost zaujala, že v rýmování děti v průběhu týdne pokračovaly, vymýšlely další verše 

na rodiče, sourozence, paní učitelky. A svůj čertovský rým každý přednesl na vánoční 

besídce. Myšlenková mapa „Čím bych chtěl být – andělem, čertem nebo Mikulášem –  

a proč?“ je zajímavá v tom, že postavy a jejich charakteristika jsou rozdílné, protichůdné, 

odpovědi dětí mě často překvapily. Ty, které jsou v životě „andílci“, by chtěly být čerty 

a naopak. Všechny odpovědi zapisuji a věším na nástěnku s pracemi dětí, aby i rodiče 

měli zpětnou vazbu, jak jejich děti odpovídají. 

 

LEDEN 

7. Novoroční předsevzetí 

Cíl aktivity:  

Rámcový – Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních 

(RVP PV, 2018). 

Konkrétní – Naučit hodnotit své činy, jevy, být aktivními tvůrci dění kolem sebe 

a uskutečňovat své sny, plány, přání. 

 

Popis aktivity:  

Začíná nový rok, máme možnost zhodnotit ten starý, uplynulý. Co se nám povedlo, co 

ne. V čem bychom se chtěli zlepšit. V komunitním kruhu dítě prozradí ostatním, jaké 

plány má do nového roku, co by se chtělo naučit, zdokonalit, udělat, mít. V kruhu 

posíláme černý papír, ten představuje starý rok, každé dítě řekne, čeho by se chtělo 

v novém roce „zbavit“, zmuchlá, posílá dál, další dítě říká a více zmuchlá, na konci papír 

vyhodíme nebo venku spálíme. Poté posíláme čistý bílý papír a říkáme plány do tohoto 

roku. 

 

Další práce s aktivitou:  

 Pantomima, neverbální ztvárnění na téma: „Co bych se chtěla naučit“. 

 Zpěv písně „Měsíce“ (Hradišťan).6 

Osvědčená kniha k tématu: 

 Jaro, léto, podzim a zima v kostce. V tomto kompletu první české vydání. Praha: 

Nakladatelství Paseka, 2019. ISBN 978-80-7432-945-6. 

                                                           

6 Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=WTj0rH-8Aj8, 4. 7. 2019 

https://www.youtube.com/watch?v=WTj0rH-8Aj8
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Praktická ukázka: 

Plány, sny a přání do nového roku 

Odpovědi dětí: 

„Naučit se stavět sněhuláka.“ 

„Chtěl bych se naučit šít.“ 

„Umět žehlit.“ 

„Mít zlatý dům a všechno v něm ze zlata.“ 

„Být bohatej.“ 

„Brousit skla.“ 

„Naučit se prát prádlo.“ 

„Mít čokoládové penízky.“ 

„Mít kostým princeznový.“ 

„Mít truhlu pokladů.“ 

„Abych uměl pracovat, abych si vydělal penízky.“ 

„Mít dinosaura robotickýho.“ 

„Naučit se číslíčka.“ 

 

Fotografie:  

 
Fotografie č. 16: Plány do nového roku 

 

Reflexe:  

Děti pojmenovaly svá přání, nápady do budoucna. Odpovědi u starších dětí byly reálnější, 

praktičtější (prát, žehlit, vydělávat peníze) než u mladších dětí, jejichž sny byly abstraktní, 

plné fantazie (mít zlatý dům, truhlu pokladů). Děvče, kterému jsou čtyři roky, se chtělo 

naučit čísla, zřejmě jak pozoruje starší děti ve třídě, chce se jim vyrovnat. Domnívám se, 
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že je důležité pracovat tímto způsobem s dětmi již od předškolního věku, bavit se s nimi 

o složitějších tématech, vést je tak ke kritickému myšlení. Děti se tak učí začleňovat se 

do společnosti,  činit si povědomí o mezilidských morálce a rozlišovat ve světě materiální 

i duchovní hodnoty. 

 

ÚNOR 

8. Návštěva základní školy 

Cíl aktivity:  

Rámcový – Vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora 

a rozvoj zájmu o učení, rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí 

i jeho změnám (RVP PV, 2018). 

Konkrétní – Seznamovat děti s prostředím základní školy (dále ZŠ), usnadnit jim přechod 

z preprimárního do primárního vzdělávání. 

 

Popis aktivity:  

Před zápisem k základnímu vzdělávání navštěvujeme s dětmi 1. třídu základní školy. 

Jelikož jsme jednotřídní mateřská škola a ZŠ není v naší obci, jedeme do školy ve městě 

se všemi dětmi, nejen předškolními. Tam je pro nás připravena ukázková vyučovací 

hodina, předškolní děti si sednou ke školákům do lavice, ti jim ukáží pomůcky, sešity, 

učebnice, školní tašky. Paní učitelka zkouší naše malé „žáčky“, počítají, hláskují, 

rytmizují slova. Mohou si tam zkusit psát na tabuli. V rámci rozvoje čtenářské 

pregramotnosti jsme vytvořili knihu předškoláků, kde má každé dítě, které odchází 

z mateřské do základní školy svou stránku. Každý školní rok postupně přibývají noví 

předškoláci, kteří odcházejí do ZŠ. Do památeční knihy si dítě nalepí svou fotografii, 

nakreslí obrázek, připojí podpis svého jména a napíše společně s učitelkou „Na co se 

těším do školy?“ a „Po čem ze školky se mi bude stýskat?“ Naše mateřská škola dává 

při rozloučení dárek v podobě knihy s věnováním předškolákům, kteří odcházejí 

do školy. 

 

Další práce s aktivitou:  

 Námětová hra „Na školu“, hra s aktovkou, na učitele a žáky, s tabulí. 

 Seznamování se znakovým systémem abecedy, vytvoření abecedy z barevných 

papírů, s „očima“, vylepení v prostoru třídy. 



71 
 

 Modelování ze slaného těsta svého jména dle předlohy. 

 „Robotí řeč“- hláskování slov po jedné hlásce pro úspěšný start psaní a čtení. 

 

Osvědčená kniha k tématu: 

 ŠPAČEK, Ladislav. Dědečku, už chodím do školy: etiketa a etika pro děti od 6 

let. Ilustroval Jana FERNANDES. Praha: Mladá fronta, 2016. ISBN 978-80-204-

4117-1. 

 BEIGEL, Christine. O zebře, která nechtěla chodit do školy. Ilustroval Hervé LE 

GOFF, přeložila Markéta DOLNÍČKOVÁ. Praha: Dobrovský, 2019. Příběhy 

slepičí babičky. ISBN 978-80-7585-637-1. 

 

Praktická ukázka: 

Kniha předškoláků 

Odpovědi dětí: „Na co se těším do školy?“ – „Po čem ze školky se mi bude stýskat?“ 

„Na výtvarku.“ – „Asi po dětech a po venkově, jako po zahradě.“ 

„Za bráchou Pájou.“ – „Po Verunce.“ 

„Až někam pojedeme a na přestávky.“ – „Po Tobě, po hračkách a už po ničem.“ 

„Nevím.“ – „Po hodných učitelkách, protože ve škole jsou prý zlé.“ 

„Že tam budu mít klid.“ – „Po Áďovi, mým bráchovi.“ 

 

Fotografie:  

 
Fotografie č. 17: Návštěva ZŠ, psaní jména na tabuli 
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Fotografie č. 18: Památeční kniha předškoláků 

 

Reflexe:  

Děti se seznámily s prostředím základní školy, součástí byla prohlídka třídy, jídelny, 

šaten. Snažíme se jim usnadnit přechod z naší malé rodinné jednotřídní mateřské školy 

do velké ZŠ. Spolupráce se nám osvědčila, děti ví, co je čeká, co se bude dít, až půjdou 

k zápisu. Na oplátku zveme my děti ze ZŠ k nám na návštěvu do MŠ, kdy se vrátí 

do předškolních let, prožijí opět „školkový“ den, vzpomínají. Vytvořili jsme spolu družbu 

a na setkání se děti vždy těší. Zpětná vazba od učitelky ze ZŠ je pozitivní, je překvapena, 

že i mladší děti určí první hlásku ve slově. V jednotřídní mateřské škole je výhodou, že 

mladší děti se učí od starších, odposlouchávají, učí se přirozeně, od sebe navzájem. Mile 

mě potěšila situace, když jsem byla s dětmi odpoledne na zahradě a šly kolem děti 

ze 3. třídy základní školy na pěší túru. Mezi nimi byly i ty, které chodily do naší MŠ, tak 

za námi zašly. Objali jsme se, pohovořili jsme, pozvali i ostatní děti a učitelky na zahradu, 

osvěžili se vodou v bazénu. Seznámila jsem se s jejich třídní učitelkou, která mi 

poděkovala a řekla: „Vážně moc děkuji, děti byly na školu výborně připravené, řepická 

školka, to je vždy záruka kvality!“ Potěšilo mě, že má naše školka tak výbornou pověst, 

ale hlavně, že se děti za námi stále rády vrací. 

 

BŘEZEN 

9. Ponožkový den 

Cíl aktivity:  

Rámcový – Vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, 

přizpůsobivosti, apod.) (RVP PV, 2018). 
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Konkrétní – Seznámit děti s pojmem Downův  syndrom, s projevy této choroby, poznávat, 

že každý jsme jiný. 

 

Popis aktivity: 

Den 21. 3. je oslavován jako Světový den Downova syndromu, geneticky podmíněného 

onemocnění způsobeného ztrojením  21. chromozomu, od čehož je odvozeno právě toto 

datum. Symbolem dne jsou ponožky, které když se otočí patami k sobě, připomínají 

chromozom. „Oblečte si na nožku každou jinou ponožku“, bylo naším heslem pro tento 

den. Důležité bylo, aby děti pochopily, že každý je jiný, jinak vypadá (stejně 

jako ponožky), jinak se chová, něco jiného umí či neumí a že je to přirozené. V rámci 

tohoto dne probíhala návštěva dítěte s touto vadou v naší MŠ. Probíhal rozhovor 

o znacích Downova syndromu, typickém chování, četba knihy k tématu. Nakonec 

proběhlo fotografování ponožek v kruhu. 

 

Další práce s aktivitou: 

 Tvorba ponožky ze čtvrtky, výzdoba dle fantazie. 

Osvědčená kniha k tématu: 

 DRIJVEROVÁ, Martina. Domov pro Marťany. 2. vyd. Ilustrovala Eva 

MASTNÍKOVÁ. V Praze: Albatros, 2012. ISBN 978-80-00-02938-2.  

 SCHREITER, Daniela. Stínka: jaké to je být jiná?. Přeložila Kateřina RODNÁ. 

Praha: Portál, 2019. ISBN 978-80-262-1476-2. 

 

Praktická ukázka: 

Ranní kruh, seznámení dětí s významem ponožkové výzvy, rozhovor o nemocných 

a postižených lidech, četba kapitoly z knihy „Domov pro Marťany“ (Martina Drijverová). 

Návštěva holčičky Amálky s Downovým syndromem, kterou má moje kamarádka 

v pěstounské péči. Děti vnímaly rozdíly v jejím vzhledu, chování, jednání, řeči a i to, co 

máme společné, co je stejné. V kruhu jsme dali nohy k sobě a vyfotili si naše různé 

ponožky. Nakonec si děti vytvořily ponožku ze čtvrtky, vystřihly, kreativně vyzdobily 

jako symbolickou vzpomínku na tento den.  

 

Reflexe:  

Děti si osvojovaly prosociální postoje, rozvíjely sociální citlivost, toleranci, respekt 

k druhému. Seznámily se s onemocněním Downův syndrom, s projevy této choroby. Tento 



74 
 

projektový ponožkový den se velmi vydařil. Měla jsem na počátku obavu, zda toto téma 

děti zaujme, jak na něj budou reagovat, jak ho zpracují, zda pro ně není složité. Náhodně 

jsem objevila tuto dětskou knihu, kde je téma velmi citlivě zpracované, četba pro mě 

samotnou byla silným zážitkem. Děti kapitoly poslouchaly se zaujetím. Rodiče 

spolupracovali a dětem připravili různé páry ponožek. Povídali jsme si s dětmi o tom, že 

jsme každý jiný, stejně jako ty ponožky, učili jsme se vnímat odlišnosti mezi lidmi a podle 

toho přizpůsobovat své přístupy. Když přišla Amálka, děti ji vstřícně přijaly. Její návštěvu 

v MŠ hodnotím velmi pozitivně, myslím si, že je důležité dětem toto téma nastolovat již 

od předškolního věku, nedělat z něho tabu, aby přijímaly různé lidi takové, jaké jsou. Aby 

se odlišných lidí nebály a nevhodně na ně nereagovaly. Aby chápaly, že každý má svoji 

hodnotu, že osobnostní odlišnosti jsou přirozené. O našem projektovém dni se psalo 

i v místním deníku7. 

 

Fotografie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie č. 19: Ponožkový den 

 

DUBEN 

10. Den Země 

Cíl aktivity:  

Rámcový – Vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou 

přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí (RVP PV, 2018). 

                                                           

7 Strakonický deník, dostupné z: https://strakonicky.denik.cz/zpravy_region/ponozkovy-den-v-repici-

podporil-lidi-s-downovym-syndromem-20190327.html, 4. 7. 2019 

 

https://strakonicky.denik.cz/zpravy_region/ponozkovy-den-v-repici-podporil-lidi-s-downovym-syndromem-20190327.html
https://strakonicky.denik.cz/zpravy_region/ponozkovy-den-v-repici-podporil-lidi-s-downovym-syndromem-20190327.html
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Konkrétní – Rozšiřovat u dětí poznatky o planetě Zemi, pomáhat pečovat o životní 

prostředí. 

 

Popis aktivity:  

V dubnu se slaví Den Země i v naší mateřské škole. V tomto tematickém bloku se proto 

zaměřujeme na environmentální aktivity. Děti si rozšiřovaly poznatky prostřednictvím 

prohlížení atlasů světa, zvířat, rostlin, encyklopedií, glóbusu. K rozvoji čtenářské 

pregramotnosti jsme využili i elektronickou tužku, interaktivní knihu Atlas světa a tvořili 

své jméno z přírodnin. Děti sestavovaly písmena z šišek, klacíků, listů, rostlin. 

Při příležitosti oslavy Dne Země jsme uspořádali odpolední akci pro děti s rodiči. Byly 

připraveny stanoviště na poznávání stromů, zvířat, rostlin, třídění odpadu. Cesta vedla 

lesem nedaleko mateřské školy. Zakončena byla tvorbou „blahopřání“ pro naši planetu, 

děti ve spolupráci s rodiči pro ni napsaly vzkazy. 

 

Další práce s aktivitou:  

 Vystřihávání zvířat, třídění na zvířata domácí, lesní, žijící ve vodě. 

 Tematické prostorové aranžmá ve třídě „Les“, „Louka“, společná práce dětí, 

využití látek, přírodnin, předmětů, materiálů. 

 Tvorba domečků z přírodnin pro zvířátka a „lesní skřítky“. 

 Společná tvorba zeměkoule, kooperace, pracovní činnost, lepení krepového 

papíru na předlohu. 

 Třídění odpadů, vystřihávání z letáků, lepení do kontejneru správné barvy, 

spolupráce dětí, společná kontrola správnosti roztřídění, diskuze. 

 Úklid po zimě, sběr odpadků kolem budovy MŠ a na zahradě, třídění 

do kontejnerů na komunální odpad. 

 Sledování dokumentu na interaktivní tabuli – „Jak se kapičky staly pitnou 

vodou“8 

 

Osvědčená kniha k tématu: 

 DVOŘÁK, Jiří. Rastlinopis: podivuhodné pravdy a výmysly zo zeleného sveta. 

Ilustrovala Alžběta SKÁLOVÁ, přeložil Ján LITVÁK. Bratislava: Artforum, 

2018. ISBN 978-80-8150-177-7.  

                                                           

8 Youtube. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=Zm_lqw4ui2M, 4. 7. 2019 

https://www.youtube.com/watch?v=Zm_lqw4ui2M
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 DVOŘÁK, Jiří. Havětník. Ilustrovala Daniela OLEJNÍKOVÁ. Praha: Baobab, 

2015. ISBN 978-80-7515-019-6. 

 

Praktická ukázka: 

Vzkazy dětí pro planetu Zemi: 

„Přejeme jí, aby byla jen zelená a modrá.“ 

„Aby lidé vymřeli a dál nezabíjeli ostatní druhy.“ 

„Přeju Ti, aby se o Tebe lidé více starali.“ 

„Aby byla čistá.“ 

„Všechno nejlepší.“ 

„Přejeme planetě, aby na ní lidi neházeli odpadky a květiny na ní mohly růst.“ 

„Přejeme málo odpadků a hodně zdraví!“ 

„Abys měla dobré lidi.“ 

„Aby na ní nepadl asteroid a dlouho jsme na ní žili.“ 

„Ať je lidem na planetě hezky.“ 

 

Fotografie:  

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie č. 20: Práce s atlasy, encyklopediemi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie č. 21: Vzkazy pro planetu Zemi 
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Reflexe: 

Děti rozšiřovaly poznatky o naší planetě, fauně, flóře, ekologii. Pomáhaly pečovat 

o životní prostředí. Riziko: Při sběru odpadu je třeba poučit děti o bezpečnosti, 

hygienických zásadách, aby všechny děti použily jednorázové rukavice! Naučily se barvy 

daných kontejnerů a třídit, jaký odpad do kterého patří. V souvislosti s rozvojem 

čtenářské pregramotnosti jsme se strašími dětmi hledali písmena v časopisech a lepili 

z nich nápisy „sklo“, „plast“, „papír“. Děti činnost bavila a chtěly v ní další dny 

pokračovat, vystřihávaly si tedy další písmena a skládaly z nich své jméno. Odpolední 

akce Den Země s dětmi a jejich rodiči se vydařila, organizovali jsme ji poprvé, rodiče 

žádali opakování akce. Blahopřání pro zeměkouli jsme si druhý den v komunikačním 

kruhu přečetli a vedli diskuzi na jejich odpovědi, co můžeme udělat pro to, abychom přání 

Zemi splnili. Děti říkaly, jak by mohly planetu zachránit, rozvíjely tak své prosociální 

cítění. 

 

KVĚTEN 

11. Den s mojí maminkou 

Cíl aktivity:  

Rámcový – Rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, 

spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) 

a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané (RVP PV, 2018). 

Konkrétní – Navazovat vztahy s ostatními lidmi, dětmi, rodinnými příslušníky, cítit se 

plnohodnotným členem skupiny, prožít čas se svou maminkou, pečovat o ni tak, jak ona 

pečuje o ostatní členy rodiny. 

 

Popis aktivity:  

V květnu jsme slavili Den matek, ale ne formou klasické besídky, představení, ale název 

akce byl „Den s mojí maminkou“. V dopolední řízené činnosti jsme kreslili portrét 

maminky se vzkazem „Proč mám rád/a svou maminku“. Odpoledne přišly matky do naší 

třídy, kde pro ně bylo připravené občerstvení, které jsme jim s dětmi připravili 

(jednohubky, zákusky). Děti jim připravily kávu, nalily ji samy do hrnečku, zeptaly se 

maminky, zda chce mléko, cukr, obsloužily ji. Poté jsme si všichni sedli do kruhu, 

přivítali se, posílali pohlazení dokola, abychom se dozvěděli jména maminek („Posílám 

pohlazení Aničce“). Následovalo poznávání portrétu maminek, které jsme rozmístili 
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v prostoru třídy, a každá měla najít sebe sama, zda pozná, jaký portrét kreslilo její dítě. 

Ještě byla připravena aktivita „Na ilustrátory“, kdy měly maminky nakreslit portrét svého 

dítěte s věnováním. Po práci nás čekala relaxační činnost, kdy si dvojice maminka-dítě 

našla místo ve třídě, pustili jsme meditační hudbu a děti maminky masírovaly, hladily 

a česaly. Odpoledne jsme zakončili předáním živé řezané květiny a „Průkaz totožnosti 

matky“ (děti vyplní odpovědi s učitelkou a dokreslí „fotografii“ maminky). 

 

Další práce s aktivitou:  

 Námětová hra „Na maminku“, hra s kočárky, péče o miminko – prosociálnost. 

 Tvorba poukázek pro maminku – poukázka na snídani pro maminku, na pomoc 

s úklidem apod. 

 „Pusinka a pohlazení do zásoby“ pro maminku – otisk dlaně a rtů dětí. 

 Pantomima „Co dělá maminka“ – pohybové ztvárnění domácích prací a činností 

mámy, ostatní pojmenovávají. 

Osvědčená kniha k tématu: 

 KENT, Nicola. Moje maminka je nejsilnější na světě. Přeložil Petra 

ŽALLMANNOVÁ. Brno: Host, 2019. ISBN 978-80-7577-746-1. 

 ROŽNOVSKÁ, Lenka. Anežka se těší na miminko. Ilustroval Vendula 

HEGEROVÁ. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0081-9. 

 

Praktická ukázka: 

„Proč mám rád/a svou maminku?“ 

Odpovědi dětí: 

„Je na mě hodná a večer čte pohádky a je se mnou v posteli.“ 

„Dovolí mi jít ven.“ 

„Dává mi pusinky.“ 

„Protože se spolu mazlíme.“ 

„Každý den mi dává pusinky.“ 

„Mazlí se se mnou a kupuje mi hračky.“ 

„Protože mi vaří kakao.“ 

„Protože spolu chodíme na hřiště a dává mi žvejkačky.“ 

„Dává mi mňamky, nanuky a sladkosti.“ 

„Furt mi dává pusinky a mazlí mě.“ 

„Protože je hodná.“ 
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„Protože pro mě chodí do školky.“ 

„Každý den se pusinkujeme, mazlíme, hladíme a dává nám dobrý věci.“ 

 

„Průkaz totožnosti matky“ 

Jméno: „Petra“ 

Indiánské jméno: „Umývačka Nádobíčka“ 

Zvláštní znamení: „Žluté vlasy“ 

Vlasy: „Vanilkové vlasy“ 

Oči: „Modré jako nebe“ 

Oblíbená barva: „Všechny barvy“ 

Oblíbená zábava: „Hrát hry“ 

Oblíbené jídlo: „Brokolice“ 

Co jí zaručeně udělá radost: „Když uklízíme pokojík“ 

Co ji zaručeně rozčílí: „Když se mlátíme“ 

Speciální dovednosti: „Kecání s holkama“ 

 

Fotografie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie č. 22: Portréty dětí od maminek 
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Fotografie č. 23: Doklad totožnosti matky 

 

Reflexe: 

Děti navazovaly vztahy s ostatními dětmi ve třídě, rodinnými příslušníky druhých dětí 

a prohlubovaly vztah se svou matkou. Tuto formu oslavy Dne matek jsme realizovali 

poprvé a byla dle mého názoru mnohem přínosnější než besídka a recitování básniček. Tyto 

aktivity měly mnohem větší hloubku, přesah, vládla pohodová atmosféra. Role se otočily, 

děti pečovaly o maminky a naučily se, že mohou i jí věnovat pozornost, nejen přijímat její 

péči. Z důvodu velkého úspěchu a ocenění rodiči jsme naplánovali v podobném duchu 

i „Den otců“, aby se nezapomínalo na důležitou roli tatínků v rodině. 

 

ČERVEN 

12. Den s mým tatínkem 

Cíl aktivity:  

Rámcový – Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé 

i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka), ovládání 

pohybového aparátu a tělesných funkcí (RVP PV, 2018). 

Konkrétní – Oslavit společně den otců, znát důležitost každého člena rodiny a orientovat 

se v rolích členů rodiny, být pohybově aktivní, užívat různé pomůcky k pohybu. 
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Popis aktivity: 

V červnu se slaví Den otců. Pojali jsme ho jako sportovní odpoledne s tatínky. Vstup 

maminkám byl zakázán, ty měly povinný odpočinek, jediný jejich úkol byl připravit svým 

mužům a ratolestem s sebou občerstvení. Při dopolední výtvarné činnosti děti nakreslily 

postavu svého táty. A malovaly pro ně srdíčka, ke kterým ve spolupráci s učitelkou 

napsaly vzkazy na téma „Proč mám svého tátu rád?“ Odpoledne jsme se s dětmi a tatínky 

sešli na zahradě mateřské školy, každé dítě nám představilo svého tátu (jak se jmenuje 

a kde pracuje). Poté jsme navštívili „galerii tatínků“ (výstava ilustrací – výtvarná díla dětí 

pověšená na síti fotbalové branky). A každý tatínek měl uhodnout, jaký obraz patří jemu. 

Poté nakreslili tatínci obraz svému dítěti. Pro táty a děti byly nachystány sportovní 

stanoviště s úkoly a soutěžemi v páru (skákání v pytlích, „trakaře“, chůze na chůdách 

apod.). 

 

Další práce s aktivitou:  

 Pohybová hra „Rodina“ (kruh ze židlí, děvčata zastupují maminky, chlapci 

tatínky, všichni „rodina“, učitelka říká pokyny a dle toho si děti vymění místa). 

 Nácvik básně „Táta je můj hrdina“ 

„Táta je můj hrdina, večer se mnou usíná, 

pomáhá mi s úkoly a vozí mě do školy,  

griluje a uklízí, nedostatky přehlíží, 

i když občas trucuji, svého tátu miluji.“ 

 Tvorba kravaty pro tatínka (ze čtvrtky a kloboučkové gumičky kolem krku), 

kreativní výzdoba. 

 Kniha „Můj tatínek“. Děti přinesou fotografii táty nebo dítěte s tátou (titulní 

strana) a odpovídají na otázky „Můj táta se jmenuje…“, „Je mu … let“, „Pracuje 

jako…“, „Nejlépe umí….“, „Směje se, když…“, „Jeho milované jídlo je…“, 

„Jeho oblíbený sport je…“ a ilustrují k dané otázce odpověď, na závěr se vše spojí 

sešívačkou papíru a děti předají dárek svému otci. 

 

Osvědčená kniha k tématu: 

 DESBORDES, Astrid. Co mi řekl táta. Ilustroval Pauline MARTIN. Praha: 

Axióma, 2017. ISBN 978-80-7292-367-0. 

 JANIKOVSZKY, Éva. Kdybych já byl dospělý. Ilustroval László RÉBER. Praha: 

Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0788-7.  
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Praktická ukázka: 

„Proč mám svého tátu rád?“ 

Vzkazy dětí: 

„Povídá mi pohádky.“ 

„Kupuje mi lízátka.“ 

„Vozí mě do cirkusu.“ 

„Protože s námi chodí jezdit na kole.“ 

 „Protože fotí.“ 

„Chodí se mnou ven na hřiště.“ 

„Byl hodnej a mám ho na fotce.“  

(poznámka: holčičce tatínek tragicky zemřel) 

„Furt mi kupuje dobroty.“ 

„Půjčuje mi mobil.“ 

„Můžu mu pomáhat s nářadím.“ 

„Trhá mi kytičky.“ 

„Dovoluje mi na počítač.“ 

„Šumlí mě a hraje si se mnou.“ 

„Dává mi pusinky.“ 

„Furt mi mazlí a lechtá.“ 

„Protože ho miluju a dává mi pusinky.“ 

 

Fotografie: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fotografie č. 24: Portréty tatínků kreslené dětmi 

 



83 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie č. 25: Tatínci dětí hledají svůj portrét 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie č. 26: Srdce pro tatínka 

 
Fotografie č. 27: Portréty dětí kreslené tatínky 
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Reflexe: 

Děti se seznámily s důležitostí členů rodin, cítily sounáležitost, vyzkoušely si různé 

pohybové aktivity, spolupracovaly s druhým, se svým tatínkem. Tatínci si zažili výtvarnou 

činnost a děti tak mají památku na celý život v podobě kresby jen pro ně od svého blízkého 

člověka. Odpoledne mělo pozitivní ohlas. Překvapilo mě, jak se tatínci, kteří se do dění 

v MŠ zapojují přeci jen méně než maminky, začlenili a vládla pohodová „mužská“ 

atmosféra. Myslím, že je velmi důležité pro děti působení mužského elementu při 

spíše matriarchální výchově dětí. Riziko při aktivitách na téma „otec“ shledávám 

v neúplnosti některých rodin a absenci tatínků. Tento školní rok jsme neměli ve třídě žádné 

dítě z rozvrácené rodiny, tudíž jsme toto téma nemuseli řešit. V jedné rodině však chybí 

tatínek z důvodu úmrtí, rodina to vyřešila tak, že se s dívkou akce zúčastnil dědeček. 

 

CELOROČNÍ  

13. Čtenářské aktivity 

Cíl aktivity:  

Rámcový – Osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, 

rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení, verbální i neverbální (výtvarné, 

hudební, pohybové, dramatické) (RVP PV, 2018). 

Konkrétní – Vzbudit u dětí zájem o knihy, rozvoj čtenářské pregramotnosti, příprava 

na čtení a psaní a úspěšný start v základní škole. 

 

Popis aktivity:  

V šatně jsem nechala vybudovat „čtenářský strom“ dle vlastního návrhu. Jedná se 

o police ve tvaru kmene stromu a k nim jsme domalovali větve, každou v kontextu 

s určitým ročním obdobím. Zde vybíráme, vystavujeme knihy a tituly pro děti související 

s aktuálním tématem třídního vzdělávacího programu. Děti s rodiči mají možnost si je 

půjčit domů. Výpůjčku nahlásí učitelce, rodiče i děti znají pravidla půjčování a zacházení 

s knihami. O vypůjčení knih vedeme evidenci. Ve čtenářském stromu jsou k dispozici 

i odborné publikace pro rodiče o výchově a vzdělávání dětí. Dětskou i učitelskou 

knihovnu máme dostatečně vybavenou, neustále ji obohacujeme o nové kvalitní tituly, 

které reflektují zájmy a potřeby dětí. Knižní tituly vybíráme dle ocenění (Zlatá stuha), 

edičních plánů vydavatelství, knižních tipů v měsíčníku (Informatorium 3-8), doporučení 

rodičů nebo když samy děti přinesou do školky knihu, která nás zaujme. 
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Dále jsem ve třídě vytvořila „čtenářský koutek“ s dětskou knihovnou, pohovkou, polštáři, 

dekami. Je určený k prohlížení knih, předčtenářskému rozvoji dětí i relaxaci. Jeho 

součástí je i stojan na časopisy, které jsou dětem také volně přístupné. Naše mateřská 

škola má předplatné několika časopisů pro děti předškolního věku: Sluníčko, 

Mateřídouška, Dráček, Puntík a Rozmarýnka pro děti. Odebíráme i odborné časopisy 

Informatorium 3- 8 (nakladatelství Portál) a Poradce ředitelky mateřské školy 

(nakladatelství FORUM), aktuální čísla jsou v nástěnné polici na časopisy přístupné 

rodičům v šatně. V březnu, v Měsíci knihy, si nosí děti svou oblíbenou knihu z domova, 

představují ji ostatním dětem, knihy si pak prohlíží, vyměňují. A každý den čte učitelka 

z jedné z nich při odpočinku po obědě. Také průběžně zařazuji aktivitu, že při klidovém 

poobědovém režimu dětí „čte“ někdo z nich. Sednou si na mé křeslo, vyberou si knihu, 

jakou chtějí, u které znají dobře její obsah a z ní „předčítají“ ostatním dětem. 

 

Fotografie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie č. 28: Čtenářský koutek 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie č. 29: Čtecí koutek s časopisy 
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Fotografie č. 30: Čtenářský strom 

 

Reflexe:  

Naše mateřská škola podporuje čtenářskou pregramotnost dětí, proto je dětská i učitelská 

knihovna neustále obohacována o nové tituly. Cíl vybudování stromu čtenářství byl 

splněn, rodiče i děti projevili zájem o zapůjčení, i ti, kteří zpočátku byli laxní, se nakonec 

zapojili, zafungoval davový efekt. Děti viděly, že ostatní si půjčují, tak chtěly též. 

Rizikem této aktivity může být ztráta knih, jejich poničení. Když jsem hovořila o realizaci 

s učitelkami ve vícetřídních mateřských školách, tak se domnívaly, že by to u nich 

nefungovalo, že by knihy a půjčování v šatně neohlídaly. Tento problém jsme zatím u nás 

řešit nemuseli, rodiče poctivě nahlašují a vrací, jen jednou se nám stalo, že nedopatřením 

dítě roztrhlo stránku, kterou společně s rodiči slepilo. Čtenářský koutek děti využívají 

při ranních a odpoledních činnostech, předškolní děti při klidových činnostech po obědě. 

Velmi se mi osvědčila aktivita „čtení před spaním“ samotnými dětmi. Zpočátku se většina 

dětí styděla, bylo pro ně těžké vyprávět pohádku, reprodukovat děj. Postupně to od těch 

sebevědomějších a výřečnějších odpozorovaly a začaly to také zkoušet. 
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14. Spolupráce s partnery v obci, s knihovnou, se spolkem Řepické babči 

Cíl aktivity:  

Rámcový – Vytváření základů pro práci s informacemi, vytvoření povědomí 

o mezilidských morálních hodnotách (RVP PV, 2018). 

Konkrétní – Projevovat zájem o knížky, navštěvovat knihovnu, vnímat, že je zajímavé 

dozvídat se nové informace, navazovat kontakty s dospělými. Děti si vytvářejí vztahy 

s ostatními partnery mateřské školy. 

 

Popis aktivity:  

Naše mateřská škola úzce spolupracuje s místní knihovnou. Navštěvujeme ji na začátku 

školního roku, kdy probíhá seznamování s knihovnou, v březnu, protože je „Měsíc knihy 

a čtenářů“ a v červnu, kdy probíhá rozloučení s knihovnou a předškolní děti jsou 

pasovány na čtenáře. Naše školka se ve spolupráci s knihovnou zapojila do projektu „Noc 

s Andersenem“. Program připravuje knihovnice, spaní probíhá v mateřské škole. Dále 

jsme ve spojení se spolkem Řepické babči, babičky dětí připravují pro děti divadelní 

představení. Realizovali jsme projekt „Babičky čtou dětem“, prarodiče docházeli 

do mateřské školy číst po obědě při odpočinku dětí svou vlastní oblíbenou knihu. Zapojila 

se i paní starostka, která též dětem přišla předčítat. 

 

Další práce s aktivitou:  

 Námětová hra „Na knihovnu“. 

 Námětová hra „Na knihkupectví“. 

 Výroba ručního papíru. 

 Třídění knih podle zadání (podle velikosti, žánru, apod.) 

Osvědčená kniha k tématu: 

 HAGERUP, Klaus. Dívka, která chtěla zachránit knížky. Ilustroval Lisa 

AISATO, přeložil Šárka STEJSKALOVÁ. Praha: Dobrovský, 2018. Knihy 

Omega. ISBN 978-80-7390-936-9. 

 BERNE, Jennifer. Kamil neumí lítat: pohádka o špačkovi knihomolovi. Ilustroval 

Keith BENDIS. V Praze: Albatros, 2011. ISBN 978-80-00-02852-1. 
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Fotografie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie č. 31: Návštěva knihovny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie č. 32: Spolupráce se spolkem Řepické babči, pohádka „O veliké řepě“ 

 

Reflexe:  

Naše mateřská škola se zaměřuje na rozvoj sociálních kontaktů dětí, na navazování 

vztahů s druhými lidmi, dospělými, s místem, kde žijí. Navštěvujeme knihovnu 

pravidelně, děti se sem těší, nejvíce až budou také pasováni na čtenáře. Je to pro ně veliká 

udlálost, jsou oceněni i medailí. Osvědčila se spolupráce s babičkami, myslím, že je to 

velmi výjimečná součinnost, která se v málokterém předškolním zařízení vidí. Babičky 

rády prý pro děti připravují program, cítí se tak naplněné a potřebné. Významné na tom 

shledávám to, že i děti, které již prarodiče nemají, je tímto způsobem na chvíli získají. 

Riziko shledávám v tom, že v současné době mnoho babiček ještě pracuje, tudíž se 

nemohly zúčastnit projektu „Babičky čtou dětem“, to některým babičkám i dětem bylo 

líto. 
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15. Oslavy narozenin a svátků dětí 

Cíl aktivity:  

Rámcový – Rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho 

změnám (RVP PV, 2018). 

Konkrétní – Vést děti k porozumění, že změny jsou přirozené a samozřejmé, dokázat se 

jim přizpůsobovat, ctít oslavy svátků, narozenin, slavností. 

 

Popis aktivity:  

Když má dítě narozeniny nebo svátek, uspořádáme mu oslavu. Sedneme si do půlkruhu, 

oslavenci dáme korunu, posadíme ho na „trůn“ a já vyprávím narozeninovou/ sváteční 

pohádku. Pohádka je přímo o dítěti, zahrnu do ní křestní jména rodičů, sourozence, kde 

všichni bydlí, kdy se dítě narodilo, v jakém měsíci, ročním období, apod. Poté zazpíváme 

oslavenci píseň „Narozeninová“ (Svěrák, Uhlíř), v případě oslavy svátku Hodně štěstí, 

zdraví. Děti každý dotyčnému popřejí s podáním ruky, originálním blahopřáním, 

případně pusou na tvář. Poté si jdeme ke stolu sníst připravené občerstvení. Vedeme děti 

ke zdravému životnímu stylu, nenosí se do mateřské školy bonbóny, ale děti společně 

s rodiči připravují zdravé občerstvení (ovoce, zeleninu, jednohubky, pečou domácí 

zákusky), z hygienického hlediska máme ošetřeno podpisem souhlasu rodičů. Vytváříme 

dítěti narozeninovou knihu, památku na jeho velký den. Každý nakreslí kamaráda, který 

slaví, a učitelka napíše odpověď dětí „Co mám na kamarádovi/ kamarádce nejraději“. 

Poté stránky spojíme sešívačkou, titulní stranu vytvoří učitelka (na ozdobný papír napíše 

napíklad „Verunce k 6. narozeninám“). Na závěr si oslavenec vybere dáreček 

z narozeninového dortu vytvořeného z kartonu. 

 

Osvědčená kniha k tématu:  

 CHOUX, Nathalie. Objevujeme svět! Narozeniny. Přeložil Josef VYSKOČIL. 

Praha: Svojtka & Co., 2018. Minipedie. ISBN 978-80-256-2498-2. 

 

Praktická ukázka: 

Narozeninová pohádka: 

„Byla jednou jedna maminka, která se jmenovala Jana a tatínek, ten se jmenoval Martin. 

Bydleli spolu v domečku v Řepici a bylo jim tam samotným smutno. Protože se měli hodně 

rádi, tak se jim narodilo miminko, kterému dali jméno Veronika (děti společně se mnou 
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jméno zvolají). Veronika se narodila v říjnu, to je na podzim a to se dějou věci! Příroda 

hraje všemi barvami, ze stromů začíná padat listí, sklízí se jablka, hrušky, vaří se povidla. 

Slaví se posvícení, atd. (děti doplňují, co se děje v přírodě i ve světě lidí). Verunce byl 

nejdříve jeden rok, dva, tři, čtyři… (počítáme, předmatematická gramotnost). A dnes je jí 

6!“ 

 

Narozeninová kniha: 

Odpovědi dětí v narozeninové knize: „Co mám na kamarádovi/ kamarádce nejraději.“ 

„Všechno“ – „Jak zpívá.“ – „Že se směje.“ – „Úplně všechno.“ – „Nic.“ – „Její vlasy.“ 

– „Že dělá vtípky.“ – „Že je s ní legrace.“ 

Fotografie:  

 
Fotografie č. 33: Blahopřání s objetím,  

polibkem a „dortem“ s překvapením 

 

Reflexe:  

Oslavy jsou pro děti výjimečným, slavnostním dnem. Děti se učí přizpůsobovat se 

podmínkám prostředí, jeho změnám, vedeme je k tomu, aby ctily a užívaly si oslavy svátků, 

narozenin, slavností. Spolupráce s rodiči je vynikající, připravují společně s dětmi pro 

ostatní občerstvení dle ročního období, sezóny. Vymýšlejí pro kamarády originální přání, 

políbí je, obejmou. Svou prosociálnost děti projevují tak, že když někdo neví, vezmou ho 

za ruku, jdou s ním a pomohou mu s přáním. 
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6.5 Dotazníkový průzkum mezi rodiči 

6.5.1 Popis výzkumného nástroje 

Téma: Rozvoj vztahů, prosociálnosti v mateřské škole prostřednictvím čtenářské 

pregramotnosti. 

Dotazník byl rozdán v červnu 2019, vytištěný v papírové podobě ve třech mateřských 

školách v různých obcích rodičům dětí – v naší mateřské škole Řepice, mateřské škole M 

a mateřské škole Š. Skládal se celkem ze 17 otázek, z nich tři otázky byly identifikační – 

pohlaví, věk, dosažené vzdělání. Na čtenářskou pregramotnost bylo zaměřeno osm otázek, 

na prosociálnost otázek šest. Dotazník dále obsahoval osm uzavřených otázek – například 

„Myslíte si, že může čtenářství a aktivity s pohádkami a příběhy podporovat dobré vztahy 

mezi dětmi ve třídě?“, „Pozorujete u dítěte větší zájem o čtení, čtenářství, knihy, pohádky 

v souvislosti s docházkou do MŠ?“, „Pozorujete u svého dítěte větší prosociální cítění 

a chování (ochota pomáhat druhým, mladším, slabším) v souvislosti s rozvojem 

prosociálnosti a čtenářství v MŠ?“. A šest otázek bylo otevřených – například „Jaké 

aktivity zaměřené na čtenářství v MŠ nejvíce oceňujete?“. V závěru měli respondenti 

prostor pro volitelné slovní komentáře, které mnozí rodiče využili pro zanechání důležitého 

„vzkazu“ (celý dotazník viz příloha 1). 

Dotazník byl určen primárně pro rodiče dětí z mé mateřské školy, kde byly realizovány 

všechny aktivity popsané v kapitole 6.4, abych si ověřila, zda podle jejich názoru mají 

realizované aktivity v mateřské škole vliv na třídní a školní klima a rovněž na rozvoj 

čtenářství u dětí.  Pro porovnání těchto dat jsem stejný dotazník ještě distribuovala 

do dvou dalších mateřských škol a výsledky mateřských škol porovnala (viz kapitola 

6.5.2 a 6.5.3). 

 

6.5.2 Vyhodnocení dotazníku pro rodiče 

Mateřská škola Řepice 

 Naše mateřská škola je jednotřídní, jedná se tedy o věkově heterogenní třídu. Jsme 

samostatný právní subjekt, mateřská škola je jediná ve vsi, která má cca 450 

obyvatel. 

 Počet vydaných dotazníků 21, navrácených 14, návratnost 67 %.  

 Většina respondentů byly ženy, pouze jeden muž, převážně ve věku 31- 40 let se 

středoškolským vzděláním s maturitou. 
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 Účastníci dotazníkového výzkumu si pod pojmem čtenářská pregramotnost 

představují přípravu na čtení a psaní, rozvoj vztahu předškolních dětí ke knihám, 

ke čtení, vnímání a porozumění textu. 

 100 % dotazovaných uvedlo, že považují za důležité rozvíjet u dětí čtenářskou 

pregramotnost, a to z důvodu rozvoje slovní zásoby, komunikace a řeči na prvním 

místě, dále pro rozvíjení fantazie a pro celkový rozvoj dítěte, jeho učení 

a vzdělanosti. Což dokládá jedna z odpovědí „Kdo málo čte, málo ví.“ 

 50 % rodičů napsalo, že čtou dítěti denně. Zbytek čte 1x týdně či ob den. 

 Ukázalo se, že nejčastěji se čte dětem večer, při uspávání. Dále se jim čte 

ve volných chvílích, při zájmu dítěte, cestování. Kladně hodnotím odpověď „máme 

doma vytvořený čtecí koutek.“ 

 Nejčastěji čtou dětem maminky, na druhém místě tatínci, poté prarodiče 

a sourozenec. 

 Většina rodičů si myslí, že čtenářství a aktivity s pohádkami mohou podporovat 

dobré vztahy ve třídě: 

 

 
Graf č. 1: Myslíte si, že může čtenářství a aktivity s pohádkami a příběhy 

podporovat dobré vztahy mezi dětmi ve třídě? 

 

 Zda je možné, aby měl rozvoj čtenářské pregramotnosti vliv na klima školy 

a vztahy, odpověděli rodiče nejčastěji možná. Což ukazuje, že si myslí, že klima 

na úrovni třídy lze čtenářskými aktivitami ovlivnit, zatímco klima celé mateřské 

školy obtížněji. 
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Graf č. 2: Je podle Vás možné, že by rozvoj čtenářské pregramotnosti měl vliv 

na klima školy a vztahy? 

 

 Na otázku „Jakým způsobem může rozvoj čtenářské pregramotnosti pozitivně 

působit na klima školy a dobré vztahy?“ odpovídali respondenti nejčastěji, že děti 

přejímají vzor z pohádek, učí se, že dobro zvítězí nad zlem, že se mají konat dobré 

skutky, pomáhat druhým, slabším. Dále uváděli, že je důležitý společný rozbor 

situací v příbězích s ostatními dětmi a učitelkou, společné vysvětlování, názorné 

ukázky. Jeden z rodičů odpověděl „myslím si, že rozvoj čtenářské pregramotnosti 

vůbec nijak nepůsobí na klima školy a dobré vztahy, ani pozitivně ani záporně.“  

 Větší polovina rodičů pozoruje u dítěte větší zájem o čtení, čtenářství, knihy 

v souvislosti s docházkou do MŠ. 

 

 
Graf č. 3: Pozorujete u dítěte větší zájem o čtení, čtenářství, knihy, pohádky 

v souvislosti s docházkou do MŠ? 
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 Vyplynulo, že děti o tom, co v MŠ četli a dělali v souvislosti s čtenářskou 

pregramotností, mluví málo: 

 

 
Graf č. 4: Mluví dítě o tom, co v MŠ četli, a o tom, co dělali v souvislosti 

s čtenářskou pregramotností? 

 

 Na otázku „Pozorujete u svého dítěte větší prosociální cítění a chování 

v souvislosti s rozvojem prosociálnosti a čtenářství v MŠ?“ uvádělo 57 %, že 

možná, 29 %, ano, jeden z rodičů ne. 

 Z aktivit mateřské školy zaměřené na čtenářství nejvíce oceňovali čtení 

při odpočinku po obědě (50 % dotazovaných), dále aktivitu „Babičky čtou dětem“, 

návštěvy knihovny, divadelních představení, recitaci básní, říkadel, práci 

s elektronickou tužkou. Ocenili i „způsob komunikace při čtení.“ Jeden z rodičů 

uvedl, že se těžko hodnotí, že nevidí aktivity. 

 Dotazovaní měli označit, která tvrzení jsou pravdivá: 
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Graf č. 5: Označte, která tvrzení jsou pravdivá 

 

 Z výsledků vyplynulo, že by se měla mateřská škola zaměřit na rozvoj v oblasti 

různorodosti informačních zdrojů, a vedení školy by mělo více podporovat učitele 

v uplatnění inovací ve výuce. 

 V prostoru pro vyjádření uvedli rodiče, že si myslí, že „hodně záleží i na tom, co 

se dětem čte, jinak může mít čtení i negativní vliv na děti, což ostatně platí i 

pro sledování televize.“ Další rodič si myslí, že „Čtenářství vzniká dřívě, než dítě 

dovede číst a než si vůbec začne uvědomovat, co to čtení je. Na vztahu k němu se 

podílí rodina, prostředí, vzory v okolí dítěte… Děkujeme, že nám pomáháte!“ 

 

Mateřská škola M 

 Jednotřídní mateřská škola s počtem 28 dětí v heterogenní třídě, od 3 do 6 let. Je 

součástí právního subjektu Základní škola a Mateřská škola M. Jedná se o jedinou 

mateřskou školu na vsi, která má cca 700 obyvatel. 

 Počet vydaných dotazníků 27, navrácených 14, návratnost 52 %.  

 Většina respondentů byly ženy, pouze jeden muž, převážně ve věku 35-40. Více 

než polovina z nich měla vysokoškolské vzdělání. 
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 Účastníci průzkumu si nejvíce pod pojmem čtenářská pregramotnost představují 

přípravu pro dovednost čtení a psaní. Dále vřelý vztah ke knihám, vytváření návyku 

pro pozdější věk. Jeden z nich napsal, že jde o výuku hrou. 

 100 % dotazovaných považuje za důležité rozvíjet u dětí čtenářskou pregramotnost. 

Důvodem je rozvoj slovní zásoby, myšlení, představivosti a fantazie, paměti 

a myšlení. Argument, aby se dítě přivedlo ke čtení, aby rádo v budoucnosti četlo, 

se objevil pouze ve dvou případech. Upoutala mě reakce „Aby nekoukal jen 

do telefonu a tabletu“ a „Kniha je vynález lidstva, s knihou nikdy není člověk sám.“ 

 57 % rodičů uvedlo, že čtou dítěti ob den. Více než třetina čte denně. Jeden 

z dotazovaných dokonce uvedl, že vůbec (poznámka: žena se středoškolským 

vzděláním s maturitou). 

 Nejvíce se čte dětem večer před spaním. Dále při hře, v autě, při špatném počasí, 

když dítě samo přijde s knihou. Stručnou a jasnou odpovědí bylo „kudy z nudy…“ 

 9 dotazovaných uvedlo, že nejčastěji čtou dětem maminky, tatínci pouze 

ve 3 případech. Prarodiče a sourozenci jsou do předčítání zapojováni minimálně. 

 Převážná většina rodičů si myslí, že čtenářství a aktivity s pohádkami mohou 

podporovat dobré vztahy ve třídě: 

 

 
Graf č. 6: Myslíte si, že může čtenářství a aktivity s pohádkami a příběhy 

podporovat dobré vztahy mezi dětmi ve třídě? 

 

 Zda je možné, aby měl rozvoj čtenářské pregramotnosti vliv na klima školy 

a vztahy, odpověděli rodiče nerozhodně, což je překvapivé vzhledem k jasnému 

příklonu k názoru v předchozí otázce, že čtenářské aktivity s pohádkami mohou 

podporovat dobré vztahy ve třídě. 
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Graf č. 7: Je podle Vás možné, že by rozvoj čtenářské pregramotnosti měl vliv 

na klima školy a vztahy? 

 

 Na otázku „Jakým způsobem může rozvoj čtenářské pregramotnosti pozitivně 

působit na klima školy a dobré vztahy?“ odpovídali respondenti nejčastěji, 

že komunikací dětí mezi sebou a s ostatními. Dále, že děti mohou řešit problémy 

a situace společně s postavami, vnímají dobro a zlo a že četba spojuje všechny 

zúčastněné. Jeden z rodičů si myslí, že „když si čtou a povídají o tom, co četli, tak 

nemají čas zlobit!“ 

 Více než polovina rodičů nepozoruje u dítěte větší zájem o čtení, čtenářství, knihy 

v souvislosti s docházkou do MŠ. 

 

 
Graf č. 8: Pozorujete u dítěte větší zájem o čtení, čtenářství, knihy, pohádky 

v souvislosti s docházkou do MŠ? 
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 Vyplynulo, že děti o tom, co v MŠ četly a dělaly v souvislosti s čtenářskou 

pregramotností, mluví, ale možná příliš málo. 

 
Graf č. 9: Mluví dítě o tom, co v MŠ četli, a o tom, co dělali v souvislosti 

s čtenářskou pregramotností? 

 

 Na otázku „Pozorujete u svého dítěte větší prosociální cítění a chování 

v souvislosti s rozvojem prosociálnosti a čtenářství v MŠ“ uvádělo 57 % 

respondentů, že možná, 29 % ne, jen jeden z rodičů odpověděl kladně.  

 Projev prosociálnosti svých dětí vidí většina dotazovaných v schopnosti empatie. 

Že má dítě zájem, co se přihodilo kamarádovi, že si rádo hraje s ostatními dětmi, 

že pomáhá mladšímu sourozenci a že poučuje dospělé, co je správně. 

 Z aktivit mateřské školy zaměřené na čtenářství nejvíce oceňovali čtení 

před spaním (21 %), rozbor děje pohádek, divadelní představení, exkurze, hry, 

zpěv, nácvik básniček, úkoly pro předškoláky a aktivitu „Senioři čtou dětem.“ 

 Účastníci dotazníkového průzkumu měli označovali, která tvrzení jsou pravdivá: 
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Graf č. 10: Označte, která tvrzení jsou pravdivá 

 

 Z výsledků vyplynulo, že by se měla mateřská škola zaměřit na rozvíjení v oblasti 

vybavenosti dětské knihovny a různých informačních zdrojů. Také na podporu 

dobrých vztahů mezi dětmi a komunikace  mezi pedagogy a ostatními zaměstnanci 

školy. 

 V prostoru pro vyjádření dva dotazovaní uvedli, že je co v mateřské škole zlepšovat 

v oblasti rozvoje čtenářské pregramotnosti, že „se ve školce čte pouze před spaním 

a my jsme poledňáci.“, z čehož lze usuzovat, že čtenářské aktivity nejsou dle rodičů 

součástí řízené, dopolední činnosti, a tedy možná nejsou ani systematicky 

zařazovány do vzdělávání dětí v této mateřské škole. 

 

Mateřská škola Š 

 Dvoutřídní mateřská škola s počtem 25 dětí v jedné třídě, věkově homogenní. Je 

součástí právního subjektu Základní škola a Mateřská škola Š. Jedná se o jedinou 

mateřskou školu v městysi, který má cca 900 obyvatel. 

 Počet vydaných dotazníků 24, navrácených 10, návratnost 42 %.  

 Dotazníkového šetření se zúčastnily pouze ženy, všechny byly ve věku 31- 40. 

Většina měla středoškolské vzdělání s maturitou, dvě vysokoškolské. 
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 Účastnice průzkumu nejvíce uváděly, že pod pojmem čtenářská pregramotnost si 

představují čtení knih, propojení textu s obrázky, přípravu do základní školy. 

A jedna z nich, že jde o učení písmen. 

 Všechny považují za důležité rozvíjet u dětí čtenářskou pregramotnost. Jako důvod 

uváděly vzdělanost a inteligenci, celkový rozvoj dítěte, komunikaci a vztah 

ke čtení. 

 50 % dotazovaných uvedlo, že čtou dítěti ob den, 40 % jich čte dětem denně a jedna 

z dotazovaných uvedla, že  čte svému dítěti jen 1x týdně. 

 I zde se nejvíce dětem čte večer před usnutím. Dále při hře, v autě, při špatném 

počasí, když dítě samo přijde s knihou, kdykoliv dítě chce, je nemocné a když je 

na WC. 

 9 dotazovaných uvedlo, že nejčastěji čtou dětem maminky, tatínci ve 3 případech, 

minimálně předčítají sourozenci a prarodiče.  

 90 % rodičů si myslí, že čtenářství a aktivity s pohádkami mohou podporovat dobré 

vztahy ve třídě: 

 

 
Graf č. 11: Myslíte si, že může čtenářství a aktivity s pohádkami a příběhy 

podporovat dobré vztahy mezi dětmi ve třídě? 

 

 Více rodičů si myslí, že rozvoj čtenářské pregramotnosti má vliv na klima školy 

a vztahy: 
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Graf č. 12: Je podle Vás možné, že by rozvoj čtenářské pregramotnosti měl vliv 

na klima školy a vztahy? 

 

 Na otázku „Jakým způsobem může rozvoj čtenářské pregramotnosti pozitivně 

působit na klima školy a dobré vztahy“ odpovídaly respondentky nejčastěji, že děti 

mají z pohádek poučení, jak se mají chovat a ztotožňují se s kladnými hrdiny. Jedna 

se domnívá, že vzájemnou komunikací, sdílením. 

 Je potěšující, že 70 % rodičů této MŠ pozoruje u dítěte větší zájem o čtení, 

čtenářství, knihy v souvislosti s docházkou do MŠ. 

 

 
Graf č. 13: Pozorujete u dítěte větší zájem o čtení, čtenářství, knihy, pohádky 

v souvislosti s docházkou do MŠ? 

 

 Z dotazníku vyplynulo, že polovina dětí o tom, co v MŠ četly a dělaly v souvislosti 

s čtenářskou pregramotností, s rodiči doma hovoří: 
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Graf č. 14: Mluví dítě o tom, co v MŠ četli, a o tom, co dělali v souvislosti 

s čtenářskou pregramotností? 

 

 Na otázku „Pozorujete u svého dítěte větší prosociální cítění a chování 

v souvislosti s rozvojem prosociálnosti a čtenářství v MŠ?“ uvádělo 50 %, že 

možná, 40 % ano, jeden z rodičů ne. 

 Projev prosociálnosti svých dětí vidí dotazované v citlivosti k druhému, starostí 

o sourozence, soucitu s bolestí, rozdělení se o věci, jídlo a jedna uvedla, že „dcera 

prohlásila, že bude pomáhat starým lidem.“ 

 Z aktivit mateřské školy zaměřené na čtenářství nejvíce oceňovaly čtení při relaxaci 

po obědě, divadélka, básně a písně. 2 dotazované uvedly, že nemají přehled. 

Zaskočily mě odpovědi: „Neslyšela jsem od dcery, že by jim učitelka četla!“ 

a „Knihovnu ve školce jsem v životě neviděla.“. Alarmující je odpověď „Snaha učit 

je číst.“ 

  Účastnice dotazníkového průzkumu měly za úkol označili, která tvrzení jsou 

pravdivá: 
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Graf č. 15: Označte, která tvrzení jsou pravdivá 

 

 Z výsledků je patrné, že by se měla tato mateřská škola zaměřit na rozmach 

v oblasti vybavenosti knihovny a vedení školy by mělo podporovat inovace 

ve výuce. Překvapivé je, že více než polovina rodičů si myslí, že pedagogové 

a zaměstnanci spolu nekomunikují s respektem. Negativum vidím v tom, že je 

mateřská škola součástí ZŠ a ředitel nemůže přímo ovlivňovat konkrétní oblasti, 

ve kterých se vyskytl problém. Stejně tak Koťátková (2014) zmiňuje negativní 

dopad na klima školy při společném sloučení mateřské školy se školou základní, 

vnímá to jako určitý zásah do akceptování autonomie a specifik mateřské školy. 

 V prostoru pro vyjádření dotazované dodaly: „Nemohu posoudit, pouze dítě 

vyzvedávám.“ a „Je potřeba více zapojit a informovat rodiče!!!“. 
 

6.5.3 Komparace výsledků výzkumu prostřednictvím dotazníkového šetření ve 

vybraných mateřských školách 

Celkově bylo ve třech mateřských školách rozdáno 72 dotazníků ve třech mateřských 

školách. Návratnost dotazníků byla v počtu 38 kusů, tedy 53 %. Respondenty dotazníků 

byly převážně ženy a pouze 2 muži. Nejvíce respondentů mělo nejvyšší dosažené 

vzdělání středoškolské (47 %) a vysokoškolské (40 %).  
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Všichni považovali za důležité rozvíjet čtenářskou pregramotnost u svých dětí. V naší 

mateřské škole čte 50 % rodičů dětem denně, v ostatních MŠ tak vysoké procento rodičů 

čte svým dětem alespoň ob den. Jen jeden ze všech dotazovaných odpověděl, že svému 

dítěti vůbec nečte.  

Příležitost, při jaké dětem nejčastěji čtou, je rituál předčítání před usnutím, a to u 92 % 

dotazovaných. Nejvíce čtou dětem maminky (79 %), což je v souladu se zjištěními 

českých (např. Prázová, Homolová, Landová a Richter, 2015) i zahraničních výzkumů 

(např. PIRLS), zatímco nejméně sourozenci.  

Ve všech třech mateřských školách se rodiče shodli, že čtenářské aktivity mohou 

podporovat dobré vztahy ve třídě, nikdo neodpověděl záporně. Avšak zda je čtenářskou 

pregramotností možné ovlivňovat i klima a vztahy ve škole, tam se již výsledky lišily. 

V naší mateřské škole si většina rodičů myslí, že možná, v další mateřské škole dopadl 

výsledek nerozhodně na škále ano-možná, ve třetí škole si rodiče spíše myslí, že ano.  

V naší mateřské škole pozorují rodiče zájem dětí o knihy v souvislosti s docházkou 

do MŠ, ale ne tak většinově, jak bych vzhledem k našemu zaměření na rozvoj čtenářské 

pregramotnosti očekávala. Z šetření vyplynulo, že děti o tom, co v souvislosti s rozvojem 

čtenářské pregramotnosti a prosociálního chování dělaly v průběhu dne v mateřské škole, 

mluví málo. 

 

 
Graf č. 16: Mluví dítě o tom, co v MŠ četli, a o tom, co dělali v souvislosti s čtenářskou 

pregramotností? 

V naší mateřské škole pozorují rodiče větší prosociální cítění a chování v souvislosti 

s rozvojem prosociálnosti a čtenářství, ve zbylých dvou zkoumaných mateřských školách 
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si myslí, že možná může prosociální chování dětí souviset s rozvojem prosociálnosti 

prostřednictvím čtenářské pregramotnosti předškolních dětí. 

Z aktivit na rozvoj čtenářství oceňovali ve všech třech MŠ nejvíce četbu při odpočinku 

po obědě. Zaujalo mě, že i v druhé mateřské škole rozvíjejí mezigenerační vztahy 

prostřednictvím předčítání seniory dětem. V naší mateřské škole oceňovalo více rodičů 

návštěvy knihovny, což se neobjevilo ani v jedné ze zkoumaných škol. 

V případě označování pravdivých tvrzení měla v součtu odpovědí naše mateřská škola 

výsledek 80 %, mateřská škola M 66 % a mateřská škola Š 62 % z možného maxima 

odpovědí, které respondenti mohli zaškrtnout. Výsledek může svědčit o tom, že v naší 

mateřské škole jsou rodiče nejspokojenější, co se týče rozvoje čtenářské pregramotnosti, 

vztahy mezi aktéry předškolního vzdělávání v naší mateřské škole, komunikací, vedením, 

s tím, že dítě MŠ navštěvuje. Lze výsledek interpretovat i tak, že rodiče nejsou 

obeznámeni s tím, zda  a jak se v ostatních mateřských školách čtenářská pregramotnost 

rozvíjí, jak spolu učitelé komunikují, jaká je vybavenost knihovny, apod. 
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7 Diskuze 
V průběhu hodnocení jednotlivých částí diplomové práce se vyjevily nové skutečnosti, 

které bylo zajímavé dále sledovat a které otevřely nové otázky, jež mohou sloužit jako 

podněty k dalšímu zkoumání a jako stimuly pro mou další pedagogickou praxi. 

V průběhu studia odborné literatury k tématu prosociálnosti a čtenářské pregramotnosti 

jsem získala mnoho nových poznatků, které jsem aplikovala ve své pedagogické praxi, 

realizovala jsem s dětmi celou řadu výše zmíněných zajímavých aktivit, které obohatily 

plán našeho třídního vzdělávacího programu. Věřím, že pro děti byly přínosem v rozvoji 

čtenářství (čtenářské pregramotnosti), prosociálního chování i v celkovém všestranném 

rozvoji jejich osobnosti. Doufala jsem, že je kladně ohodnotí i rodiče. Po vyhodnocení 

výsledků dotazníků jsem však byla překvapena. Čekala jsem, že v porovnání s dalšími 

mateřskými školami vyjdou výsledky naší MŠ o poznání lépe. 

V inspekční zprávě9 České školní inspekce, jejíž návštěva proběhla v dubnu 2019, 

při hodnocení podmínek naší mateřské školy, bylo uvedeno, že „ve spolupráci se 

zřizovatelem je modernizováno a obnovováno materiální vybavení tak, aby odpovídalo 

potřebám a současným trendům ve vzdělávání (interaktivní tabule, kvalitní dětská 

i pedagogická literatura, didaktické pomůcky).“ V hodnocení výsledků vzdělávání 

inspektoři uvádějí, že „příkladná je spolupráce se zákonnými zástupci, kteří zlepšují 

podmínky pro vzdělávání dětí jak materiální, tak finanční pomocí, pomáhají 

při zkvalitňování školní zahrady a zapojili se do projektu rozvoje čtenářské 

pregramotnosti.“ Silné stránky mateřské školy vidí v tom, že „volbou vhodných metod 

a forem práce vytvářejí pedagogové pozitivní prostředí podporující učení, příkladně 

rozvíjejí děti v oblasti čtenářské pregramotnosti“ a „podporou pozitivních vztahů 

mezi dětmi je učitelkami rozvíjena vzájemná spolupráce a tolerance a tím významně 

posilován sociální a osobnostní rozvoj.“ 

Zatímco externí hodnotitelé – inspektoři České školní inspekce, došli k závěru, že 

v oblasti rozvoje čtenářské pregramotnosti a podpory kladných vztahů mezi dětmi je 

výchovně-vzdělávací práce v naší mateřské škola příkladná a nadstandardní, z dotazníků 

pro rodiče to takto jednoznačně nevyplynulo. Není však explicitně jasné, zda rodiče jen 

nedokážou ocenit pozitiva rozvoje prosociálního chování a čtenářství v mateřské škole, 

                                                           

9 ČŠI, inspekční zpráva Čj. ČŠIC-300/19-C, dostupné z: https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-
zpravy?d=38725, 4. 7. 2019 

https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy?d=38725
https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy?d=38725
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kam dochází jejich dítě, nebo jestli neví, co vše pojmy čtenářská pregramotnost 

a prosociálnost obsahují, zahrnují, co spadá do možností jejich rozvoje – i když jsem se 

snažila používat i popis pojmů či pokládat otázky, které termíny ne vždy zahrnují, zdá se, 

že mnozí rodiče s dětmi nemluví o tom, co se ve školce děje, či nepřikládají realizovaným 

aktivitám a poskytované nadstandardní vzdělávací nabídce takový význam. Dalším 

problémem mohla být konstrukce otázek samotného dotazníku, které byly pro mnohé 

rodiče nejspíše málo srozumitelné a neuměly si pod otázkami či jednotlivými distraktory 

nic konkrétního představit. 

Jak uvádí Morrow (1997, in Rog 2001), knihovna ve třídě má ideálně obsahovat 10 knih 

na jedno dítě. Provedla jsem aktualizaci evidence knihovny a zjistila, že v naší mateřské 

škole máme v databázi 230 knih, při počtu 21 dětí, tedy připadá 11 knih na dítě, což je 

v souladu s jejím doporučením. 

Při hlubším zkoumání vymezení pojmu čtenářská pregramotnost v RVP PV (2018) jsem 

zjistila, že se zde čtenářská pregramotnost zřetelně nevymezuje. Na tuto skutečnost 

upozorňují i Kropáčková, Wildová a Kucharská (2014, s. 495): „není explicitně 

zpracována oblast rozvoje dovedností, které předcházejí čtení“, ale při podrobné analýze 

kompetencí komunikativních a vzdělávacích oblastí zjišťují, „že se s rozvojem 

předčtenářských dovedností implicitně počítá.“ 

Domnívám se, že toto implicitní a nejasné vymezení pojmu a jeho obsahu může být 

limitem pro práci učitelek mateřských škol v této oblasti – neví proč a jakým způsobem 

mohou předčtenářské dovednosti rozvíjet.  Považuji za důležité, aby pedagogové věděli, 

že již v předškolním věku lze pracovat s čtenářskou gramotností, respektive 

pregramotností. V souvislosti s tímto zjištěním jsem si uvědomila, že je nutné výslovně 

vymezit a zapracovat čtenářskou pregramotnost do Školního vzdělávacího programu 

(ŠVP) naší mateřské školy. 

Podobně jsem provedla revizi RVP PV (2018) v souvislosti s rozvojem prosociálního 

chování a zjistila, že je zde pojem vymezen dostatečně. I v našem ŠVP je tato oblast 

zastoupena dostatečně. Předpokládám, že rodiče ví, že se na rozvoj prosociálnosti u dětí 

naše škola zaměřuje, jsou s obsahem ŠVP a filozofií naší mateřské školy seznamováni 

na třídní schůzce. Z dat získaných z dotazníků vyplynulo, že projev prosociálnosti svých 

dětí vidí většina dotazovaných zejména v pomoci mladším dětem ve třídě, starání se o ně, 

touze je něco naučit a v empatii ke druhým lidem. 

Velice zajímavé pro mě bylo odborné studium rozdílů mezi věkově homogenními 

a heterogenními skupinami. A to z toho důvodu, že jsem osobně pracovala v obou typech 
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uspořádání tříd. Působila jsem jako učitelka v čtyřtřídní mateřské škole ve městě, kde 

byly děti striktně odděleny dle věku (tedy jednalo se o věkově homogenní třídy). Nyní 

zastávám funkci ředitelky v jednotřídní vesnické MŠ, kde je explicitně dané, že třída je 

heterogenní. Objektivně mohu práci v takto uspořádaných skupinách porovnat, a ačkoliv 

pro pedagoga je působení ve věkově heterogenní třídě náročnější na přípravu činností 

a jejich diferenciaci, přínos pro děti předčí tyto výzvy a nároky kladené na pedagogy.  

Práce ve věkově heterogenní třídě mi umožnila efektivněji rozvíjet čtenářskou 

pregramotnost z důvodu přirozené spolupráce dětí a jejich akcelerace zapříčiněné právě 

věkovým rozdílem dětí, kdy mladší děti se rychleji učí od starších a napodobují je. 

Zároveň jsem měla větší příležitost rozvíjet u dětí prosociální jednání, protože 

v jednotřídní mateřské škole (ve věkově heterogenní skupině), je prosociálnost 

samozřejmou záležitostí, což shledávám jako výhodu pro rozvoj starších, ale i mladších, 

dětí. 
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Závěr 

Diplomová práce byla zaměřena na rozvoj prosociálnosti u dětí předškolního věku 

prostřednictvím čtenářství a čtenářské pregramotnosti a jejího vlivu na celkové klima 

školy a třídy. V teoretické části jsem se zaměřila na pojem prosociální chování, uvedla 

problematiku prosociálního rozvoje dětí předškolního věku, podmínek a překážek 

v mateřské škole pro rozvoj prosociální výchovy a hlouběji zkoumala vymezení pojmu 

prosociálnost v RVP PV (2018). V něm jsem hledala i pojetí čtenářské pregramotnosti, 

dále jsem objasnila terminologii pojmů čtenářská gramotnost a čtenářská pregramotnost, 

zabývala se čtením a čtenářstvím a přípravou na ně v mateřské škole. Popsala jsem 

specifika heterogenního a homogenního uspořádání dle věku ve třídách mateřské školy, 

zaměřila jsem se i na děti dvouleté, které se v současnosti častěji zařazují do tříd 

mateřských škol. V závěru teoretické části jsem definovala školní a třídní klima a stručně 

popsala možnosti měření klimatu. 

Praktická část se zabývala popisem, realizací a reflexí aktivit zaměřených na rozvoj 

prosociálního chování a čtenářství v mateřské škole. Její součástí byl také výzkum 

metodou dotazníku, který měl ověřit, zda mají realizované aktivity v mateřské škole vliv 

na třídní a školní klima a rovněž na rozvoj čtenářství u dětí. 

Důležitou součástí práce jsou předem stanovené cíle, které byly vytyčeny čtyři. Prvním 

cílem bylo nastudovat základní literaturu k tématu rozvoje prosociálního chování 

a čtenářské pregramotnosti, studium odborných zdrojů mi přineslo nové poznatky, 

získané znalosti a vědomosti mi byly posléze podstatným vodítkem pro vypracování 

praktické části této diplomové práce. 

Druhým cílem bylo analyzovat, jak je téma rozvoje prosociálního chování obsaženo 

v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání. Provedla jsem revizi 

RVP PV (2018) v souvislosti s rozvojem prosociálního chování a zjistila, že je zde pojem 

vymezen dostatečně. Na rozdíl od čtenářské pregramotnosti, na kterou se tato práce také 

zaměřovala. 

Dalším cílem bylo na základě studia odborné literatury a RVP PV navrhnout, realizovat 

a reflektovat aktivity v heterogenní třídě, které by prostřednictvím čtenářské 

pregramotnosti podpořily u dětí prosociální chování. Vytvořila jsem zásobník aktivit 

plánovaných v souvislosti s ročním obdobím, významnými svátky, daty, které vychází 

z organizace školního roku. Aktivity jsou členěny podle měsíců ve školním roce, tedy od 

září do června, a uvedla jsem také aktivity, které se prolínají napříč celým školním rokem. 
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Děti tak rozvíjely své prosociální chování a zájem o čtení, knihy, čtenářství a pokládaly 

základy čtenářské gramotnosti. Věřím, že aktivity pomáhaly v co největší míře rozvíjet 

děti v prosociální oblasti, upevňovat jejich morální hodnoty a postoje, a nastartovat u nich 

proces cesty k úspěšnému čtení v budoucnu. 

Posledním cílem této práce bylo ověřit si na základě dotazníku od rodičů, zda podle jejich 

názoru panuje ve škole a třídě pozitivní klima (dáno mj. rozvojem prosociálních vztahů) 

a u svých dětí pozorují větší zájem o knihy a čtenářství. Využila jsem pro sběr dat metodu 

dotazníku, a to pro rodiče dětí tří mateřských škol – primárně byl určen rodičům mateřské 

školy, kde pracuji jako ředitelka, abych si ověřila, zda podle jejich názoru mají 

realizované aktivity v mateřské škole vliv na třídní a školní klima a rovněž na rozvoj 

čtenářství u dětí.  Pro porovnání těchto dat jsem dotazník distribuovala do dvou dalších 

mateřských škol a výsledky porovnala. Po vyhodnocení výsledků dotazníků vyplynulo, 

že naše mateřská škola v oblasti rozvoje čtenářské pregramotnosti a prosociálnosti 

dopadla nejlépe. Ukázalo se ale, že rodiče si ne vždy uvědomují, že rozvojem čtenářské 

pregramotnosti je možné ovlivňovat i klima a vztahy ve škole. Pozorují však u svých dětí 

větší zájem o knihy. Z výsledků je také patrné, že děti o tom, co v souvislosti s rozvojem 

čtenářské pregramotnosti a rozvojem prosociálního chování dělaly, s rodiči málo mluví. 

Je tedy potřeba zaměřit se celkově na informovanost rodičů o významu prosociálnosti 

a čtenářské pregramotnosti a jejich rozvoji v předškolním věku. Dále je také více 

informovat o konkrétních aktivitách realizovaných ve třídě. Překvapilo mě, že ani jedna 

z mateřských škol, na rozdíl od naší, nenavštěvuje knihovnu. Z dotazníků také vyplynulo, 

že starší sourozenci svým mladším sourozencům čtou málo, přestože Kropáčková, 

Wildová, Kucharská (2014, s. 501) přisuzují velký význam staršího sourozence, který je 

podstatným faktorem ovlivňující čtení mladšího sourozence, a děti, které mají staršího 

sourozence se „ve většině šetření projevily jako lépe připraveny.“ Toto tvrzení 

koresponduje i s pojetím věkově heterogenní třídy mateřské školy – kde se děti mladší 

učí od starších. 

 

Práce mě obohatila o nový pohled současných autorů na problematiku prosociální 

výchovy dětí předškolního věku a čtenářské pregramotnosti, která je v edukačním 

prostředí mateřské školy vysoce aktuálním tématem. Otevřela mi nové možnosti pro mou 

pedagogickou práci s dětmi předškolního věku a doufám, že bude přínosem a inspirací 

i pro další pedagogy.  
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Příloha 1 – Dotazník 

 

Dotazník: Rozvoj prosociálnosti a čtenářské pregramotnosti u dětí předškolního 

věku 

Milí rodiče, jsem studentkou oboru Pedagogika předškolního věku na Pedagogické 

fakultě Univerzity Karlovy a ve své diplomové práci se zabývám čtenářskou 

pregramotností u dětí a jejím vlivem na vztahy mezi dětmi, prosociálnost a klima školy. 

Předkládám Vám dotazník zaměřený na tuto problematiku, prosím o jeho vyplnění. Údaje 

z tohoto anonymního dotazníku jsou důvěrné, informace takto získané budou použity 

pro výzkum v mé diplomové práci. Děkuji za čas, který vyplnění dotazníku věnujete. 

Bc. Tomanová Veronika 

1) Jste: 

• muž  

• žena 

 

2) Jaký je Váš věk: 

• 18- 25 

• 26- 30 

• 31-35 

• 35-40 

• 41 a více let 

 

3) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání: 

 

• základní 

• středoškolské- vyučen 

• středoškolské- maturita 

• vyšší odborné 

• vysokoškolské 

 

4) Co si představujete pod pojmem čtenářská pregramotnost? 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 
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5) Považujete za důležité rozvíjet u dětí čtenářskou pregramotnost? 

• ano 

• ne 

A proč?................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................. 

6) Jak často dítěti čtete? 

• denně  

• ob den 

• 1x za týden 

• 1x za měsíc 

• vůbec 

7) Při jaké příležitosti dětem čtete?  

............................................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………. 

8) Kdo Vašemu dítěti nejčastěji čte? 

• maminka 

• tatínek 

• starší sourozenec 

• prarodiče 

9) Myslíte si, že může čtenářství a aktivity s pohádkami a příběhy podporovat dobré 

vztahy mezi dětmi ve třídě? 

• ano 

• ne 

• možná 

10) Je podle Vás možné, že by rozvoj čtenářské pregramotnosti měl vliv na klima školy 

a vztahy? 

• ano 

• ne 

• možná 

11) Jakým způsobem podle Vás rozvoj čtenářské pregramotnosti může pozitivně působit 

na klima školy a dobré vztahy? 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 
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12) Pozorujete u dítěte větší zájem o čtení, čtenářství, knihy, pohádky v souvislosti 

s docházkou do MŠ? 

• ano 

• ne 

13) Mluví dítě o tom, co v MŠ četli, a o tom, co dělali v souvislosti s čtenářskou 

pregramotností? 

• ano 

• ne 

• málo 

14) Pozorujete u svého dítěte větší prosociální cítění a chování (ochota pomáhat druhým, 

mladším, slabším) v souvislosti s rozvojem prosociálnosti a čtenářství v MŠ? 

• ano 

• ne 

• možná 

15) Jak se to u Vašeho dítěte projevuje?  

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

16) Jaké aktivity zaměřené na čtenářství v MŠ nejvíce oceňujete?: 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

17) Označte prosím tvrzení, která jsou podle Vás pravdivá: 

• Líbí se mi vybavenost dětské knihovny MŠ. 

• MŠ disponuje řadou dostupných informačních zdrojů (knihy různých žánrů, 

časopisy …). 

• Líbí se mi přístup učitelek k dětem. 

• Komunikace s učitelkami je bezproblémová. 

• Komunikace s vedením školy je bezproblémová. 

• Děti mají mezi sebou dobré vztahy. 

• Pedagogové a zaměstnanci školy mezi sebou komunikují s respektem. 

• Jsem spokojená s tím, jak pedagogové s dětmi komunikují. 

• Děti mají možnost v MŠ objevovat nové věci. 

• Vedení školy podporuje, když učitelé uplatňují ve výuce různé inovace. 

• Jsem ráda, že moje dítě navštěvuje tuto MŠ. 
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Chcete-li něco dodat k dotazníku nebo k uvedeným tvrzením, tady je místo pro Vaše 

vyjádření: 

 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

Děkuji za Váš čas a spolupráci! 
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