
 

 

Přílohy práce 

Příloha č. 1   DOTAZNÍK 

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 

Dobrý den, jmenuji se Petra Turynová a ráda bych Vás požádala o vyplnění krátkého dotazníku, který 

bude sloužit pro doplnění mé diplomové práce s tématem "Bezpečnost a ochrana zdraví dětí 

předškolního věku". Dotazník je zcela anonymní. Výsledky budou využity pouze v mé diplomové 

práci. Děkuji za Váš čas. 

Má praxe v mateřské škole: 

a) 0-2 roky 

b) 3-5 let 

c) 6-10 let 

d) 11-15 let 

e) 16-20 let 

f) 21-25 let 

g) 26-30 let 

h) 31-40 let 

i) 41 a více let 

1) Přijde Vám důležité zařazovat do třídního vzdělávacího plánu v MŠ vzdělávací činnosti 

zaměřené na problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví? 

a) ano 

b) spíše ano 

c) nevím 

d) spíše ne 

e) ne 

2)Zařazujete do třídního vzdělávacího plánu vzdělávací činnosti zaměřené na problematiku 

bezpečnosti a ochrany zdraví? 

a) ano 

b) spíše ano 

c) nevím 

d) spíše ne 

e) ne 



 

 

 

3)Jaká z následujících témat, řešící bezpečnost a ochranu zdraví, zařazujete do vlastních 

vzdělávacích činností? (Můžete zvolit více odpovědí) 

a) dopravní výchova 

b) zdraví a nemoc 

c) první pomoc 

c) nebezpečí v domácím prostředí 

d) nebezpečí venku (např. pokousání zvířetem, přírodní jevy, tonutí ve vodách) 

e) drogové závislosti 

f) chování při mimořádných událostech (např. požár, záplavy) 

g) šikana 

h) kyberšikana a nebezpečí internetu, sociálních sítí 

i) nebezpečí hrozící stykem s cizími lidmi 

j)jiné:…………………………………………………………………………………………………… 

4) Využíváte ke vzdělávání dětí v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví exkurze či externisty 

s programy zaměřené na tuto problematiku? 

a) ano 

b) ne 

V případě odpovědi ANO v otázce č. 4, uveďte, o jaké programy či exkurze se jedná, na jaké téma 

jsou zaměřeny, kdo je pořádá? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

  



 

 

 

5) Znáte program zaměřený na vzdělávání v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví, který je určen 

dětem z mateřských škol? 

a) Ano, vím přesný název programu 

b) Ano, ale nevybavuji si název programu 

c) Nevím 

c) Ne 

V případě odpovědi: Ano, vím přesný název programu, v otázce č. 5, napište konkrétní program, 

který znáte: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

6) Zúčastnil(a) jste se během své praxe vzdělávacího semináře, který by se zabýval 

problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví dětí předškolního věku? 

a) ano 

b) Ano, ale nevybavuji si jeho název 

c) nevzpomínám si 

d) ne 

 

7) Uvítal(a) byste ve své praxi vytvořený projekt se vzdělávacími aktivitami, který by byl 

zaměřený na problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví dětí v domácím prostředí, podle 

kterého byste mohl(a) aktivity přímo aplikovat do vašeho vzdělávacího plánu? 

a) ano 

b) spíše ano 

c) nevím 

d) spíše ne 

e) ne 

 

  



 

 

Příloha č. 2  UKÁZKA VYPLNĚNÉHO DOTAZNÍKU  

Dobrý den, jmenuji se Petra Turynová a ráda bych Vás požádala o vyplnění krátkého 

dotazníku, který bude sloužit pro doplnění mé diplomové práce s tématem "Bezpečnost a 

ochrana zdraví dětí předškolního věku". Dotazník je zcela anonymní. Výsledky budou 

využity pouze v mé diplomové práci. Děkuji za Váš čas.  

*Povinné pole 

Má praxe v mateřské škole: * 

0-2 roky 

3-5 let 

6-10 let 

11-15 let 

16-20 let 

21-25 let 

26-30 let 

31-40 let 

41 a více let 

1) Přijde Vám důležité zařazovat do třídního vzdělávacího plánu v MŠ vzdělávací činnosti 

zaměřené na problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví? * 

Ano 

Spíše ano 

Nevím 

Spíše ne 

Ne 

2) Zařazujete do třídního vzdělávacího plánu vzdělávací činnosti zaměřené na problematiku 

bezpečnosti a ochrany zdraví? * 

Ano 

Spíše ano 

Nevím 

Spíše ne 

Ne 

3) Jaká z následujících témat, řešící bezpečnost a ochranu zdraví, zařazujete do vlastních 

vzdělávacích činností? (Můžete zvolit více odpovědí) * 

dopravní výchova 

zdraví a nemoc 

první pomoc 

nebezpečí v domácím prostředí (např. opaření, popálení, otravy)  

nebezpečí venku (např. pokousání zvířetem, přírodní jevy, tonutí ve vodách)  

drogové závislosti 

chování při mimořádných událostech (např. požár, záplavy)  

šikana 

kyberšikana a nebezpečí internetu a sociálních sítí 

nebezpečí hrozící stykem s cizími lidmi 



 

 

Jiné: 
 

4.1) Využíváte ke vzdělávání dětí v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví exkurze či 

externisty s programy zaměřené na tuto problematiku? * 

Ano 

Ne 

4.2) V případě odpovědi ANO v otázce č. 4, uveďte, o jaké programy či exkurze se jedná, 

na jaké téma jsou zaměřeny, kdo je pořádá? 

chování při mimořádných událostech - HZS 

5.1) Znáte program zaměřený na vzdělávání v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví, který je 

určen dětem z mateřských škol? * 

Ano, vím přesný název programu 

Ano, ale nevybavuji si název programu 

Nevím 

Ne 

5.2) V případě odpovědi: Ano, vím přesný název programu, v otázce č. 5, napište konkrétní 

program, který znáte: 

6) Zúčastnil(a) jste se během své praxe vzdělávacího semináře, který by se zabýval 

problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví dětí předškolního věku? * 

Ano 

Nevzpomínám si 

Ne 

7) Uvítal(a) byste ve své praxi vytvořený projekt se vzdělávacími aktivitami, který by byl 

zaměřený na problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví dětí v domácím prostředí, podle 

kterého byste mohl(a) aktivity přímo aplikovat do vašeho vzdělávacího plánu?  

Ano 

Spíše ano 

Nevím 

Spíše ne 

Ne 

  



 

 

 

Příloha č. 3   TABULKY S ODPOVĚĎMI Z DOTAZNÍKŮ 

1. Sekce: Praxe učitelek 

Položka: Má praxe v mateřské škole: 

Délka praxe učitelek Počet odpovědí 

0-2 roky 0 

3-5 let 2 

6-10 let 1 

11-15 let 3 

16-20 let 1 

21-25 let 0 

26-30 let 1 

31-40 let 3 

41 let a více 0 
Tabulka 1: Délka praxe učitelek 

1. Sekce: Práce učitelek v problematice bezpečnosti a ochrany zdraví dětí 

Položka č. 1: Důležitost zařazování vzdělávacích činností s problematikou BOZ 

Důležitost zařazování vzdělávacích 

činností s problematikou BOZ 

Počet odpovědí 

Ano 9 

Spíše ano 2 

Nevím 0 

Spíše ne 0 

Ne 0 
Tabulka 2: Důležitost zařazování vzdělávacích činností s problematikou BOZ 

Položka č. 2: Zařazování vzdělávacích činností s problematikou bezpečnosti a ochrany 

zdraví 

Zařazování vzdělávacích činností 

s problematikou bezpečnosti a ochrany 

zdraví 

Počet odpovědí 

Ano 10 

Spíše ano 1 

Nevím 0 

Spíše ne 0 

Ne 0 
Tabulka 3: Zařazování vzdělávacích činností s problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví 

Položka č. 3: Zařazování konkrétních témat bezpečnosti a ochrany zdraví  

Téma Počet zařazení 

Dopravní výchova 11 

Zdraví a nemoc 11 

Nebezpečí hrozící ze styku s cizími lidmi 10 



 

 

Nebezpečí doma 9 

Nebezpečí venku 9 

První pomoc 7 

Chování při mimořádných událostech 6 

Šikana 4 

Drogové závislosti 3 

Kyberšikana a nebezpečí internetu a sociálních 

sítí 

0 

Jiné: 0 
Tabulka 4: Zařazování konkrétních témat bezpečnosti a ochrany zdraví 

Položka č. 4 (1. část): Zařazování exkurzí nebo návštěv externistů v oblasti bezpečnosti a 

ochrany zdraví 

Zařazování exkurzí nebo návštěv 

externistů v oblasti bezpečnosti a 

ochrany zdraví 

Počet odpovědí 

Ano 7 

Ne 4 
Tabulka 5:Zařazování exkurzí nebo návštěv externistů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví 

Položka č. 4 (2. část): Konkrétní programy, exkurze v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví 

UČITELKY 

(U) 

EXKURZE 

PROGRAMY 

U 1 „Chování při mimořádných událostech – HZS“ 

U 2 „Exkurze na Policii“ 

U 3 „Návštěva dopravního hřiště 

Setkání s hasiči – bezpečnost doma i mimo, jak se chovat při požáru“ 

U 4 „Exkurze u hasičů a policie“ 

U 5 „Policie – dopravní výchova, různá nebezpečí, hasiči“ 

U 6 „Exkurze: HZS Pardubice, Policie ČR, program První pomoci (p. Praus – 

Záchranná služba Hradec Králové)“ 

U 7 „Exkurze u hasičů“ 

Tabulka 6: Odpovědi učitelek 

Položka č. 5 (1. část): Znalost programů zaměřených na problematiku bezpečnosti 

a ochrany zdraví  pro mateřské školy 

Znalost programů zaměřených na 

problematiku bezpečnosti a ochrany 

zdraví pro mateřské školy 

Počet odpovědí 

Ano, vím přesný název programu 0 

Ano, ale nevybavuji si název programu 5 

Nevím 4 



 

 

Ne 2 
Tabulka 7: Znalost programů zaměřených na problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví 

Položka č. 6: Účast na semináři s problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví předškolních 

dětí 

Účast na semináři s problematikou 

bezpečnosti a ochrany zdraví 

předškolních dětí 

Počet odpovědí 

Ano 4 

Nevzpomínám si 4 

Ne 3 
Tabulka 8:Účast na semináři s problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví dětí 

Položka č. 7: Zájem o vytvoření projektu pro učitelky vybrané mateřské školy ke vzdělávání 

bezpečnosti a ochrany zdraví v domácím prostředí dětí předškolního věku 

Zájem o vytvoření projektu pro učitelky 

vybrané mateřské školy ke vzdělávání 

bezpečnosti a ochrany zdraví v domácím 

prostředí dětí předškolního věku. 

Počet odpovědí 

Ano 7 

Spíše ano 3 

Nevím 1 

Spíše ne 0 

Ne 0 
Tabulka 9:Zájem učitelek o vytvoření projektu 
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PROJEKT „BEZPEČÍ V NEBEZPEČÍ“ 
1 O PROJEKTU 

1.1 Charakteristika projektu „Bezpečí v nebezpečí“ 

Projekt je zaměřen na vzdělávání dětí předškolního věku v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví. 

Projekt se konkrétně zabývá nebezpečnými situacemi, se kterými se dítě může setkat v domácnosti. 

Dítě by se v rámci projektu mělo seznámit s různými nebezpečnými situacemi, zkusit situaci vyřešit 

vhodným způsobem tak, aby nedošlo k poškození jeho zdraví a také správně určit to, co je a není 

nebezpečné. Projekt je střednědobý a je určen dětem ve věku od 5 do 6 let. Navržený projekt je 

součástí diplomové práce. 

1.2 Cíle projektu, očekávané výstupy, klíčové kompetence 

Hlavním cílem projektu je hravou formou poukázat na nebezpečí, které se v domácím prostředí 

skrývá, a pomocí názorných situací, fotografií, pomůcek, zprostředkovat dětem předškolního věku 

náhled do problematiky bezpečnosti a ochrany vlastního zdraví.  

Děti se: 

• seznámí s nebezpečnými situacemi, ve kterých se mohou v domácím prostředí ocitnout 

• se učí rozlišovat, co je a není bezpečné na základě projektu v konkrétních situacích 

• učí pomocí modelových situací 

Projekt Bezpečí v nebezpečí je navržen tak, aby propojoval všechny vzdělávací oblasti a dítě bylo 

v rámci projektu vzděláváno komplexně. Propojení vzdělávacích oblastí a dílčí cíle projektu jsou 

společně s očekávanými výstupy zaznamenány v následující tabulce. Cíle, očekávané výstupy a 

klíčové kompetence jsou formulovány v souladu s RVP PV. 

VZDĚLÁVACÍ 

OBLAST 

DÍLČÍ CÍLE OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 

Dítě a jeho tělo o Osvojování si poznatků 

a dovedností vedoucích 

k ochraně vlastního 

zdraví. 

o Osvojování si poznatků 

a dovedností vedoucích 

k zajištění bezpečí. 

o Dítě zná pojmy  týkající se nemocí 

a úrazů. 

o Dítě rozliší na konkrétních 

příkladech, kde se může cítit 

bezpečně/nebezpečně. 



 

 

Dítě a jeho 

psychika 

o Rozvíjení mluveného 

projevu dítěte, 

naslouchání 

a porozumění. 

o Vyjádření vlastních 

prožitků a dojmů. 

o Osvojování si poznatků 

vedoucích k ovlivňování 

vlastního chování 

v různých situacích. 

o Dítě slovně vyjádří, jak vypadá 

zdravý člověk. 

o Dítě během aktivity včasně reaguje 

na slovní pokyn → nebezpečnou 

situaci, která zazní v příběhu. 

o Dítě si  během aktivity zapamatuje 

nebezpečné situace. 

o Dítě popíše detailně obrázek 

s nebezpečnými a bezpečnými 

situacemi a sdělí informace 

ostatním. 

o Dítě vyhodnotí  bezpečnou 

a nebezpečnou situaci dle obrázků. 

o Dítě roztřídí předměty dle rizika, 

která poranění způsobují. 

Dítě a ten druhý o Učení se dovednostem, 

které napomáhají 

chránit bezpečí sebe 

a druhých lidí. 

o Podpora vzájemné 

spolupráce mezi dětmi. 

o Dítě sdílí vlastní zkušenosti 

s druhými lidmi v oblasti úrazů 

a nemoci. 

o Dítě komunikuje s ostatními dětmi, 

spolupracuje s nimi ve skupině. 

o Dítě aktivně spolupracuje 

s učitelem. 

o Dítě představí konkrétní situaci 

ostatním slovně a dramaticky 

ztvární bez ostychu. 

Dítě a společnost o Seznámení se situacemi 

ze světa lidí, osvojení si 

poznatků o prostředí, 

ve kterém dítě žije. 

o Dítě roztřídí obrázky dle zadaného 

kritéria (správné chování x 

nesprávné chování). 

o Dítě se v rámci konkrétní modelové 

situace rozhodne, jak se má 

zachovat. 

o Dítě na základě konkrétní  

modelové situace pozná správné a 

nesprávné chování. 

Dítě a svět o Osvojování si poznatků 

a dovedností, které 

vedou k vytvoření 

bezpečného prostředí 

a k ochraně zdraví. 

o Dítě přiřadí odpovídající poranění 

k situaci, při které může vzniknout. 

o Dítě aktivně používá nově osvojené 

pojmy a poznatky o bezpečnosti 

a ochraně zdraví v domácím 

prostředí. 

Tabulka 10: Propojení  vzdělávacích oblastí, dílčí cíle a očekávané výstupy 

  



 

 

Projekt umožňuje rozvíjení klíčových kompetencí. 

Kompetence k učení 

➢ Dítě se v rámci projektu seznamuje s novými pojmy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví, 

využívá vlastních zkušeností a poznatků k řešení modelových situací projektu, orientuje se 

v domácím prostředí a dokáže vyjádřit, jak vypadá v něm bezpečí nebo nebezpečí. 

Kompetence k řešení problémů 

➢ Dítě v rámci projektu řeší modelové situace (bezpečné x nebezpečné pro jeho zdraví), vymýšlí 

různé varianty řešení nebezpečných situací z projektu. 

Komunikativní kompetence 

➢ Dítěti je v rámci projektu umožněna komunikace s ostatními dětmi, individuální vyjádření 

vlastních prožitků mluveným slovem i dramatickým vyjádřením. 

Sociální a personální kompetence 

➢ Dítě v rámci projektu spolupracuje s ostatními, komunikuje, respektuje názory druhých dětí, 

učí se v rámci modelových situací předcházet špatnému chování, které by mohlo mít vliv na 

jeho zdraví nebo zdraví ostatních. 

Činnostní a občanské kompetence 

➢ Dítě se v rámci projektu učí, jak předcházet nebezpečným situacím, které by mohly ohrozit 

jeho zdraví, učí se rozpoznávat možná rizika, která hrozí při určitém druhu chování. 

1.3 Zaznamenávání činností 

Učitel poskytuje dětem svobodu k samostatnému řešení, aktivity připravuje společně se všemi 

pomůckami. Děti pozoruje, rozmlouvá s nimi a analyzuje jejich chování, případně podnítí děti 

k aktivitě. 

1.4 Podrobný popis projektu 

Pro projekt byl vybrán název Bezpečí v nebezpečí, a to z důvodu zaměření celého projektu 

na rizika, která mohou působit na bezpečnost a zdraví dětí v domácím prostředí. Domov pro děti 

představuje bezpečí, ale právě v tomto bezpečí na děti číhají i velká nebezpečí. 

Cílovou skupinou projektu jsou děti předškolního věku, 5–6 let. Projekt je rozvržen do 2 dnů 

během řízených činností. Celým projektem provází plyšový maňásek medvídka, který byl zvolen 

z důvodu lepšího navázání kontaktu s dětmi. Maňásek medvídka byl vybrán z hlediska symboliky, jenž 

představuje ochranu a bezpečí. 

  



 

 

1.4.1 Možné propojení se školním vzdělávacím programem 

Projekt by mohl být využíván v rámci průběžného vzdělávání, pokud si to situace žádá, anebo 

pokud se tématu chtějí učitelé věnovat. Vzhledem k vytvořenému Zdravotně preventivnímu 

programu, který obsahuje ŠVP mateřské školy, by mohl být tento projekt součástí právě tohoto 

programu. Projekt je navržen do 2 dnů a nabízí tak prostor pro vlastní aktivity učitele/učitelky. 

1.4.2 Příprava před projektem 

Pro realizaci projektu byly shromážděny a specificky upraveny pomůcky pro využití v modelových 

situacích. Jedná se o reálné obaly od léků, elektrickou zásuvku, obaly od chemických prostředků a 

další pomůcky. Pomůcky jsou upraveny tak, aby nedošlo k poranění během projektu. Pro názornost 

byly také vytvořeny obrázky, pro lepší pochopení projektu dětmi. 

Dále byla vytvořena sada fotografií s nebezpečnými a bezpečnými situacemi, kde je ústředním 

hrdinou chlapec předškolního věku, který pózuje v daných situacích. Metoda fotografie byla vybrána 

z důvodu co nejpřesnějšího zachycení reality. Zároveň by reálný chlapec mohl děti více oslovit ve 

zvolené problematice. 

Pro přenositelnost projektu by bylo potřeba si dané pomůcky připravit a případně nahradit 

fotografie vhodnými obrázky. 

  



 

 

2 AKTIVITY PROJEKTU 

Jednotlivé aktivity jsou seřazeny chronologicky. Pro lepší orientaci jsou aktivity očíslované a 

rozdělené dle daného dne a průběhu jejich plnění. Aktivity jsou uspořádány do tabulkové podoby. 

2.1 DEN PRVNÍ 

2.1.1 Úvodní seznámení 

1) ÚVODNÍ SEZNÁMENÍ 

Časová zátěž: 5 minut 

Cíl aktivity: • Navození vhodné atmosféry, seznámení 

Popis aktivity: Na úvod přinese učitel krabici. V krabici je schovaný maňásek medvídka, který 

bude děti všemi aktivitami provázet.  

Dále jsou v krabici připravené nebezpečné předměty. Maňásek se představí 

a zeptá se dětí, zda podle obsahu krabice uhodnou, o čem si budou společně 

povídat. 

Pomůcky: Krabice, maňásek medvídka, výběr nebezpečných předmětů (např. nůž, obaly 

od léků, obaly od chemických prostředků atp.) 

Organizace dětí: Děti sedí na koberci v útvaru kruhu, krabici učitel umístí doprostřed kruhu 

Úvodní dialog: 

 

Učitel: „Děti, kde se vzala, tu se vzala, dnes se zde objevila krabice, ve které 

něco slyším…“ 

- Učitel sáhne do krabice, navleče si maňáska na ruku a dále promlouvá 

za maňáska. 

Maňásek: „Ahoj, děti!“ 

- Děti odpoví na pozdrav. 

Maňásek: „Děti, já jsem přišel s touhle těžkou krabicí a představte si, že je v ní 

něco schované. Máte nějaký nápad, co by tam mohlo být?“ 

- Pár dětí řekne svou domněnku, co by mohlo být v krabici schované. 

Maňásek: „Já vám to nepovím, musíte si na to přijít sami. Ukážu vám, co tam je 

schované a vy to zkusíte uhodnout. Jste připraveni?“ 

- Děti odvětí maňáskovi a maňásek vyndá předměty z krabice tak, 

aby na ně děti dobře viděly. 

- Děti říkají své nápady. Pokud nemohou uhodnout, maňásek dětem 

napoví. 

 

Promluva 

maňáska 

k dětem: 

„Děti, když už teď víme, o čem si budeme společně povídat, připravil jsem si pro 

vás další úkol. Jsem zvědavý, zdali mi s ním pomůžete.“ 

„Přinesl jsem takovýto veliký papír…“ 

- Na papíře je nakreslený nemocný člověk se zavázanou rukou. 

 

  



 

 

 

2.1.2 Komunitní kruh s otázkami 

2) KOMUNITNÍ KRUH  S OTÁZKAMI 

Časová zátěž: 10 minut 

Cíle aktivity: • Zjistit od dětí jejich představu o tom, jak vypadá člověk, který je zdravý, 

co může jeho zdraví ohrozit, jak vypadá takový úraz. 

• Získat od dětí informace o jejich úrazech. 

Očekávané 

výstupy: 

➢ Dítě zná pojmy  týkající se nemocí a úrazů. 

➢ Dítě slovně vyjádří, jak vypadá zdravý člověk. 

➢ Dítě sdílí vlastní zkušenosti s druhými lidmi v oblasti úrazů a nemocí. 

Popis aktivity: Úvodní brainstorming s dětmi. Učitel skrze maňáska klade otázky a děti 

odpovídají. Dítě, které chce mluvit, se přihlásí.  

Učitel zakresluje obrázky, které značí odpovědi dětí na předem připravený arch 

papíru, kde má nakresleného člověka se zavázanou rukou. Nemoci/úrazy 

dokresluje přímo do postavy a také kolem ní, záleží na situaci – učitel vhodně 

reaguje na odpovědi dětí. 

Pomůcky: Maňásek, fixa, flip chart nebo velkoformátový papír připnutý na tabuli 

s obrázkem nemocného člověka se zavázanou rukou pro zaznamenávání 

odpovědí dětí 

Organizace dětí: Děti sedí na koberci v útvaru kruhu, učitel kreslí a píše na papír 

Otázky 

pro komunikaci 

s dětmi: 

• Myslíte si, že je člověk na obrázku zdravý nebo nemocný? 

• Podle čeho jste to poznali? 

• Jak poznáme nemocného člověka a jak člověka zdravého? 

• Co si myslíte, že se mu mohlo stát? 

• Znáte nějakou nemoc? 

• Byli jste už nemocní? 

• Víte, co je to úraz? 

• Stal se někomu z vás někdy úraz? 

Výstup aktivity: Arch papíru s obrázkem nemocného, který bude okolo zaplněn odpověďmi dětí 

obrázkovou formou o nemocech a především úrazech, které děti znají. 

Tento arch si mohou děti vystavit ve třídě a může sloužit k opakování s dětmi. 

Vyhodnocení 

aktivity – najít 

odpověď 

na otázky: 

• Jaké úrazy a onemocnění děti znají? 

• Kolik dětí mělo už v životě úraz? 

 

Promluva 

maňáska 

k dětem: 

„Teda děti, to koukám, kolik toho znáte!“ 

„Tento plakát si tady zatím můžete vystavit“ 

„Teď si ke mně pojďte každý pro zeleného a červeného smajlíka…“ 

 

  



 

 

2.1.3 Povídej o bezpečí/nebezpečí 

3) POVÍDEJ O BEZPEČÍ/NEBEZPEČÍ 

Časová zátěž: 10 minut 

Cíle aktivity: • Zjistit od dětí, co pro ně znamená bezpečí a co nebezpečí. 

• Zjistit, kde se děti cítí bezpečně. 

Očekávané 

výstupy: 

➢ Dítě rozliší na konkrétních příkladech, kde se může cítit 

bezpečně/nebezpečně. 

Popis aktivity: Povídání s dětmi o tom, co je bezpečí a co nebezpečí. Učitel na děti 

promlouvá skrze maňáska. Nejdříve se učitel zeptá, zda by někdo z dětí 

dokázal říct, co je bezpečí a co nebezpečí. Po odpovědích dětí: 

Učitel rozdá dětem po 2 papírových smajlících (1 x zelený, 1x červený) – tyto 

smajlíky dítě využívá místo slovní odpovědi. Ukáže buď zeleného, nebo 

červeného smajlíka. 

Učitel dětem říká postupně příklady různých míst (viz. níže) a děti ukazují 

papírky dle toho, zda se na daném místě cítí bezpečně (zelený smajlík) nebo 

naopak se cítí špatně (červený smajlík). Vyjádří se každé dítě. 

Učitel si může odpovědi zaznamenat. 

Na závěr učitel zmíní, že i doma mohou na děti číhat různá nebezpečí. 

Otázka 

pro komunikaci 

s dětmi: 

• Děti, dokáže mi někdo z vás říct, co je to bezpečí x nebezpečí? 

Příklady míst: • DOMA S RODIČI 

• SÁM DOMA 

• VE ŠKOLCE 

• VE SKLEPĚ 

• VENKU NA ZAHRADĚ 

• NA BALKONĚ 

• V KUCHYNI 

• V KOUPELNĚ 

Pomůcky: Maňásek, barevní smajlíci – červený a zelený (na počet dětí, aby každé mělo 

od každé barvy jednoho smajlíka), záznamový arch nebo papír 

pro zaznamenání odpovědí dětí 

Organizace dětí: Děti sedí na koberci v útvaru kruhu 

Promluva maňáska 

k dětem: 

„Děti, teď vám budu říkat různá místa a vy podle toho, jak se na nich cítíte, 

ukážete zelený nebo červený smajlík. Zelený smajlík znamená, že se cítíte 

bezpečně a červený smajlík, že se necítíte bezpečně a může se vám tam něco 

stát.“ 

„Můžeme začít?“ 

- Děti odpoví a maňásek začne říkat různá místa. 

Výstup aktivity: Získání informací o tom, co děti považují za nebezpečné pro jejich zdraví. 

Zaznamenání odpovědí dětí, počty zelených a červených smajlíků u daného 

místa na připravený  záznamový arch nebo papír. 

Vyhodnocení 

aktivity– 

• Cítí se všechny děti doma bezpečně? 



 

 

odpovědět  na 

otázky: 

 

Promluva 

maňáska 

k dětem: 

„Jééé, děti, já bych se tak rád protáhnul a vy určitě taky!“ 

„Pojďte, zahrajeme si jednu takovou hru…“ 

 

2.1.4 Pohybová hra: Nebezpečí 

4) POHYBOVÁ HRA: NEBEZPEČÍ 

Časová zátěž: 5 minut 

Cíl aktivity: • Aktivizace dětí a procvičení jejich postřehu. 

Očekávané 

výstupy: 

➢ Dítě během aktivity včasně reaguje na slovní pokyn → nebezpečnou 

situaci, která zazní v příběhu. 

➢ Dítě si  během aktivity zapamatuje nebezpečné situace. 

Popis aktivity: Pohybová hra je zařazena pro aktivizaci dětí a také aby dlouho neseděly. 

Maňásek opět promlouvá k dětem, vysvětlí jim pravidla hry. Úkolem dětí bude 

včasně reagovat na situace, které maňásek vysloví. Maňásek vypráví příběh, 

a pokud vysloví nebezpečnou situaci, děti mají reagovat tak, že se běží co 

nejrychleji schovat do domečku, který bude předem určen. Při vyprávění 

příběhu chodí děti v prostoru herny, pouze na nebezpečnou situaci se 

schovávají do domečku. 

Pomůcky: Maňásek, pomůcky pro vytvoření či označení domečku, příběh s nebezpečnými 

situacemi 

Organizace dětí: Při čtení příběhu děti chodí po vymezeném prostoru herny. V příběhu jsou 

zakomponované nebezpečné situace, jako je například bouřka, únik plynu, 

potopa, probíjející elektřina, požár atp. Jakmile zazní některá nebezpečná 

situace, děti se běží co nejrychleji schovat do domečku, který byl předem 

vyznačen. 

Otázky 

po skončení 

aktivity: 

• Jaké nebezpečné situace se v příběhu objevily? 

Výstup aktivity: Po skončení aktivity by měly děti dokázat vyjmenovat, o jaké nebezpečné 

situace se jednalo. 

 

Promluva 

maňáska 

k dětem: 

„Děti, tohle byly teda opravdu nebezpečné situace, ještě, že jsme se mohli 

schovat v domečku!“ 

„Ale víte, ono doma na nás také mohou číhat různá nebezpečí.“ 

  



 

 

2.1.5 Práce s obrázky/fotografiemi 

5) PRÁCE S OBRÁZKY/FOTOGRAFIEMI 

Časová zátěž: 15–20 minut 

Cíl aktivity: • Zjistit od dětí, jaké situace se jim zdají bezpečné a nebezpečné. 

Očekávané 

výstupy: 

➢ Dítě popíše detailně obrázek s nebezpečnými a bezpečnými situacemi 

a sdělí informace ostatním. 

➢ Dítě vyhodnotí  bezpečnou a nebezpečnou situaci dle obrázků. 

➢ Dítě roztřídí obrázky dle zadaného kritéria (správné chování x 

nesprávné chování). 

➢ Dítě přiřadí odpovídající poranění k situaci, při které může vzniknout. 

Popis aktivity: Učitel připraví fotografie s různými situacemi, ve kterých se může dítě doma 

ocitnout.  

Děti sedí kolem fotografií. Maňásek vyzve děti k aktivitě a vysvětlí jim, co bude 

jejich úkolem. Děti si budou postupně jedno po druhém vybírat každé jednu 

situaci a budou popisovat, co se na dané fotografii děje. Budou uvažovat nad 

tím, zdali je situace v pořádku nebo není a co se všechno může při dané situaci 

stát.  

Fotografie budou děti třídit a lepit na velký formát papíru, dle kritéria vhodné 

a nevhodné chování. Vhodné chování bude na zeleném papíře a nevhodné 

na červeném. Děti dolepí k fotografii/obrázku obrázek poranění, které se může 

při situaci, která je zachycena na fotografii/obrázku, stát. Učitel může dopsat 

k fotkám komentář dětí. Učitel dítě neopravuje, pokud situaci vyhodnotí jinak, 

než učitel zamýšlel. 

Varianty aktivity: 

- Obrázky by měly odpovídat počtu dětí. 

- V případě, že je dětí méně, může učitel vyzvat děti, které chtějí popsat 

další obrázek, některé děti by komentovaly více obrázků. 

- Další variantou je napočítat obrázky přesně k aktuálnímu počtu dětí tak, 

aby nezbývaly. 

Otázky 

pro komunikaci 

s dětmi: 

• Co vidíš na obrázku/fotografii? 

• Co všechno se může stát v dané situaci? 

• Je chování na obrázku bezpečné x nebezpečné? 

Pomůcky: Maňásek, fotografie/obrázky situací velkoformátové barevné papíry (zelený 

a červený), obrázky poranění, lepidlo, fix 

Organizace dětí: Děti sedí v kruhu tak, aby dobře viděly na fotografie/obrázky. 

Výstup aktivity: Archy papírů s roztříděnými obrázky/fotografiemi doplněné obrázky poranění 

a případně může učitel zaznamenat komentář dětí. 

Tento arch si mohou děti vystavit ve třídě a může sloužit k opakování s dětmi. 

Vyhodnocení 

aktivity 

– odpovědět 

na otázky: 

• Dokázaly děti rozeznat všechny nebezpečné situace od bezpečných 

situací? 

• Dokázaly děti vyhodnotit, o jaké poranění se v dané situaci jedná? 

• Přišla některá ze situací dětem bezpečná, i když byla nebezpečná 

a naopak? 

 



 

 

Po poslední aktivitě bude probíhat reflexe aktivit dětmi. Maňásek medvídka se s dětmi rozloučí a 

bude se na ně těšit další den. 

2.2 DEN DRUHÝ 

Maňásek přivítá děti, zeptá se, jak se vyspaly a vyzve děti, zda si pamatují, o čem se spolu včera 

bavili. 

Přivítání 

maňáskem: 

„Ahoj, děti! Jak jste se dneska vyspaly?“ 

- Děti maňáskovi odvětí. 

„Já jsem se dneska na vás tolik těšil. Připravil jsem si pro vás další hry, to 

budete koukat. Doufám, že jste včera dávaly dobrý pozor, jistě se vám to 

dneska bude hodit.“ 

 

2.2.1 Modelové situace – „Co ukrývá krabice?“ 

1) MODELOVÉ SITUACE – „CO UKRÝVÁ KRABICE?“ 

Časová zátěž: 20 minut 

Cíl aktivity: • Ve skupině samostatně vyřešit nebezpečnou situaci bez pomoci 

učitele a prezentovat ji ostatním. 

Očekávané 

výstupy: 

➢ Dítě komunikuje s ostatními dětmi, spolupracuje s nimi ve skupině. 

➢ Dítě se v rámci konkrétní modelové situace rozhodne, jak se má 

zachovat. 

➢ Dítě na základě konkrétní modelové situace pozná správné 

a nesprávné chování. 

➢ Dítě představí konkrétní situaci ostatním slovně a dramaticky ztvární 

bez ostychu. 

Popis aktivity: Tato aktivita je skupinovou prací dětí. 

Učitel rozdělí děti do skupinek (cca po 3-4 dětech), a v nich budou děti 

modelové situace řešit. Každá skupina dětí bude řešit jednu modelovou 

situaci s reálnými pomůckami, které jsou přizpůsobené tak, aby byly 

bezpečné. 

Skupiny dětí se rozmístí po třídě tak, aby se vzájemně nerušily. Každá skupina 

dostane jednu krabici s víkem, ve které budou ukryté pomůcky ke konkrétní 

situaci (krabice s obsahem viz. níže). Všechny skupiny dostanou svou krabici 

ve stejný čas, aby měly stejný čas na přípravu. 

Děti ve skupině společně prozkoumají, co krabice ukrývá a vyhodnotí o jakou 

situaci se jedná a co by se vše mohlo stát, kdyby děti s pomůckami špatně 

zacházely. 

Po uplynutí časového limitu, jedna skupina po druhé představí ostatním 

dětem, co ukrývala jejich krabice a budou sdělovat, co vše by se mohlo stát. 

Děti mohou sehrát scénku nebezpečné situace, pokud budou chtít, ale 

v rámci bezpečnosti bez daných pomůcek, jednalo by se o pantomimu. 

Varianty s krabicemi: 

- Je vhodné mít připravených 8 krabic (skupiny po 3-4 dětech). 

- Dle počtu skupinek rozdá učitel  příslušný počet krabic. 



 

 

- Pokud je dětí méně a vznikne méně skupin, než je počet 8, může učitel 

nabídnout dětem po vyřešení jedné krabice k řešení další krabici. 

- Učitel si také může v tom samém případě vybrat, které krabice použije 

a které nepoužije – vybere počet krabic, jako je počet skupin. 

- Učitel reaguje na danou situaci a dle ní vhodně reaguje. 

Obsah jednotlivých 

krabic: 

• krabice s léky (lékové otravy) 

• krabice s chemickými prostředky (otravy, poleptání kůže) 

• krabice s elektrickou zásuvkou a kovovým předmětem 

(úraz elektrickým proudem) 

• krabice s láhvemi od alkoholu (otrava alkoholem) 

• krabice s noži, ostrými předměty např. hřebíkem (řezná a bodná 

poranění) 

• krabice s hrncem, talířem, varnou plotýnkou (opaření) 

• krabice se zápalkami a svíčkou (popáleniny) 

• krabice s igelitovými sáčky, korálky, provázkem (udušení) 

 

V rámci bezpečnosti musí být pomůcky v krabicích upravené nebo musí být 

zvolena vhodná dětská napodobenina. Pro děti  musí být aktivita zcela 

bezpečná a nikterak je nesmí tato aktivita ohrožovat. V případě, že nejde 

některá pomůcka upravit do vhodné bezpečné podoby, je možné ji nahradit 

obrázkem. 

 

Dle rozdělení dětí do skupin, rozdá učitel krabice. 

Pomůcky: Maňásek, krabice s pomůckami či obrázky k modelovým situacím 

Organizace dětí: Ve skupinách, rozmístěné po třídě, tak aby se vzájemně skupiny nerušily. 

Promluva maňáska 

k dětem: 

„Děti, přinesl jsem vám krabice s překvapením. Nemám jich ale tolik, aby měl 

každý z vás jednu, tak se musíte rozdělit do skupinek.“ 

- Rozdělení dětí do skupin. 

„Bude se vám určitě hezky s kamarády pracovat. Za chvilku vám dáme 

krabice a nikdo nebude otvírat, dokud vám neřeknu.“ 

- Rozdání krabic. 

„Vaším úkolem bude zjistit, co by se všechno mohlo stát, kdybyste špatně 

zacházeli s věcmi z krabice, až se domluvíte, zůstaňte sedět a řekněte nám, že 

jste hotoví. Až si všichni prohlédnou své krabice, budeme si je navzájem 

ukazovat, ale to budeme dělat společně…můžete zkusit secvičit scénku, 

ale pozor! Bez těch  všech věcí z krabice, vše budeme dělat jen jako.“ 

„Jste připravené? Tři, dva, jedna, TEĎ.“ 

- Děti otevřou krabice a začne spolupráce. 

- Děti budou spolupracovat do té doby, dokud to bude připadat učiteli 

vhodné. 

- Poté se čas přípravy ukončí a děti budou vyzvány k postupnému 

předvedení. 

„Kdopak nám chce ukázat svou krabici jako první a zahrát scénku?“ 



 

 

Skupiny jedna po druhé představují, co našly v krabici a co by se vše mohlo 

stát, když by s věcmi z ní špatně zacházely. 

Výstup aktivity: Rozklíčování, představení a ztvárnění nebezpečných situací. Vzájemné 

poučení mezi dětmi, že se tyto věci nedělají. 

Vyhodnocování 

jednotlivých situací 

dle kritérií: 

• Vyhodnocení situace dětmi – Jak děti situaci vyhodnotily? 

• Spolupráce ve skupině – Zapojily se všechny děti v řešení situace 

a při jejím představování druhým? 

• Komunikace dětí – Komunikovaly děti při řešení situace? 

• Pozornost dětí – Dávaly děti při představování situace ostatními 

pozor? 

 

Promluva maňáska 

k dětem: 

„Děti, to se teda může stát doma věcí! Musíte na sebe a své blízké dávat 

neustálý pozor!“ 

„Vyskočte a trochu se protáhneme.“ 

- Následuje krátké protažení. 

- Po protažení se děti přesunou ke stolečku. 

„Je čas se přesunout ke stolečkům a vyzkoušet, jestli vám tady píšou dobře 

tužky. Připravil jsem si pro vás takový malý úkol, který ale bude dělat každý 

sám.“ 

 

2.2.2 Pracovní list: „Co mi hrozí doma?“ 

2) PRACOVNÍ LIST: „CO MI HROZÍ DOMA?“ 

Časová zátěž: 10 minut 

Cíle aktivity: • Individuální práce dětí. 

• Zjištění, zdali děti po absolvování projektu správně roztřídí 

nebezpečné situace k typu poranění a vědí, co se v případě 

manipulace  s nimi může stát. 

Očekávané 

výstupy: 

➢ Dítě roztřídí předměty dle rizika, která poranění způsobují 

Popis aktivity: Pracovní list si vyplní každé dítě. 

V pracovním listu jsou obrázky, které se váží k předchozím modelovým 

situacím, které děti řešily ve skupinách. 

Úkolem dětí bude správně roztřídit dané předměty k typu poranění. Obrázky 

nebezpečných předmětů budou spojovat čarou k příslušnému poranění. 

Za odměnu si děti po vyplnění mohou obrázky pracovního listu vybarvit 

pastelkami. 

Pomůcky: Maňásek, pracovní listy, tužky, pastelky 

Organizace dětí: Děti sedí u stolečků. 

Výstup aktivity: Vyplněné pracovní listy od dětí. 

Vyhodnocení 

aktivity 

– odpovědět 

na otázky: 

• Roztřídily všechny děti obrázky správně? 

• Byl pro děti některý z obrázků nejasný? 



 

 

 

Promluva maňáska: „No vám to tedy s těmi tužkami a pastelkami tak hezky šlo.“ 

„Náš společný čas skoro končí, tak si pojďme ještě nakonec říct, co všechno 

jste se naučili.“ 

 

  



 

 

 

2.2.3 Tvorba evaluační myšlenkové mapy 

3) TVORBA EVALUAČNÍ MYŠLENKOVÉ MAPY 

Časová zátěž: 15 minut 

Cíl aktivity: • Shrnutí a opakování nebezpečných situací, které se doma mohou stát. 

Očekávané 

výstupy: 

➢ Dítě aktivně používá nově osvojené pojmy a poznatky o bezpečnosti 

a ochraně zdraví v domácím prostředí. 

➢ Dítě aktivně spolupracuje s učitelem. 

Popis aktivity: Závěrečný brainstorming a tvorba evaluační myšlenkové mapy s dětmi. 

Učitel nakreslí doprostřed papíru domeček. 

Učitel skrze maňáska vyzve děti ke komunikaci o tom, co se všechno může 

doma stát. 

Děti se hlásí s odpověďmi a vybírají vhodné obrázky, které nalepí s pomocí 

učitele na velkoformátový papír. 

Pomůcky: Maňásek, velkoformátový papír nebo flip chart, fix, lepidla, obrázky 

Organizace dětí: Děti sedí na koberci, postupně s učitelem zaznamenávají obrázky 

do myšlenkové mapy. 

Výstup aktivity: Výstupem aktivity bude myšlenková mapa, která bude evaluací celého 

projektu. 

Vyhodnocení 

aktivity 

– odpovědět 

na otázky: 

• Zazněly od dětí všechny situace, se kterými se v rámci projektu 

seznámily? 

• Opakovala se některá z odpovědí u dětí víckrát? 

Na závěr vyzve maňásek děti k reflexi aktivit. Maňásek děti pochválí a rozloučí se s nimi tak, že se 

schová zpátky do své krabice, ve které první den do školky přišel. 

Rozloučení 

maňáska: 

„Děti, bylo tu s vámi krásně, ale musím jít zase o školku dál. Tak 

nezapomeňte, dávejte pozor na sebe i na své blízké a třeba někdy zase 

na viděnou. Ahoj!“ 

- Maňásek se schová zpět do své krabice 

 

  



 

 

PŘÍLOHA PROJEKTU Č. 1  PRACOVNÍ LIST: „Co mi hrozí doma?“ 

  



 

 

Obrázek 1: NŮŽ – ŘEZNÉ PORANĚNÍ 

Obrázek 2: NABÍJEČKA – ÚRAZ EL. PROUDEM 

PŘÍLOHA PROJEKTU Č. 2 UKÁZKA PŘÍKLADŮ FOTOGRAFIÍ 

NEBEZPEČNÉ SITUACE: 

  



 

 

Obrázek 4: CHEMICKÉ PROSTŘEDKY POD DOHLEDEM RODIČE 

BEZPEČNÉ SITUACE: 

 

Obrázek 3: VAŘENÍ POD DOHLEDEM RODIČE 

 

  



 

 

PŘÍLOHA PROJEKTU Č. 3 SMAJLÍCI 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

PŘÍLOHA PROJEKTU Č. 4 PŘÍKLAD SITUACE Z PŘÍBĚHU 

K PH 

Vypráví maňásek z projektu: 

„Děti, znám jednoho chlapečka, co se jmenuje Maxík a ten má spoustu zážitků, a to ne ledajakých. 

Povím vám o něm příběh, ale musíte při něm dávat pozor!“ 

„Jakmile se Maxík ocitne v nebezpečí, musíte ho zachránit tím, že se schováte do domečku!“ 

„Jste připravené?“ 

„Začínáme!“ 

Maxík byl jednoho krásného dne na hřišti se svými kamarády. Vesele si hráli, svítilo sluníčko. Maxík se 

podíval na oblohu a najednou ZAČALY LÉTAT HROMY A BLESKY, BYLA VELIKÁ BOUŘKA. Maxík i 

s kamarády se schovali do přístřešku u hřiště a přečkali, až ta ošklivá bouřka odezní. Za chvíli se 

vyjasnilo a Maxík šel domů…… 

  



 

 

Obrázek 5: UKÁZKA OBRÁZKŮ PORANĚNÍ 

PŘÍLOHA PROJEKTU Č. 5 UKÁZKA OBRÁZKŮ PORANĚNÍ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Obrázek 11:  KRABICE – HRNEC A HOŘÁK 

Obrázek 7: KRABICE – LÉKY Obrázek 8: KRABICE-OSTRÉ PŘEDMĚTY 

Obrázek 6: KRABICE-SÁČKY A PROVÁZEK 
Obrázek 9: KRABICE – ZÁPALKY, SVÍČKY 

Obrázek 10: KRABICE-CHEMICKÉ PROSTŘEDKY 

PŘÍLOHA PROJEKTU Č. 6 UKÁZKA OBSAHU KRABIC 

  



 

 

Obrázek 13: KRABICE ZVENČÍ 

Obrázek 12: MAŇÁSEK PROJEKTU 

PŘÍLOHA PROJEKTU Č. 7 KRABICE, MAŇÁSEK 

 

  



 

 

Příloha č. 5   HODNOTÍCÍ LIST PROJEKTU 

Kolik let trvá vaše praxe v MŠ?  

 Prosím, ohodnoťte projekt, dle jednotlivých kritérií v oblastech hodnocení. Ohodnoťte na škále 1-5, 

dle toho, jak projekt  podle vás splňuje dané kritérium. Políčko na škále označte zabarvením či 

zaškrtnutím příslušného pole, které preferujete. 

Klíč ke škále: 1= plně souhlasím, 2= souhlasím, 3= nemám vyhraněný názor, 4= nesouhlasím, 5= plně 

nesouhlasím 

VY 

KRITÉRIA HODNOCENÍ OBLAST HODNOCENÍ 

ŠKÁLA PRO HODNOCENÍ 

VYMEZENÍ CÍLŮ 

Cíle projektu jsou jasně 
vymezeny. 

1 2 3 4 5 

Vymezené cíle jsou 
absolvováním projektu 
dosažitelné. 

1 2 3 4 5 

VYMEZENÍ OČEKÁVANÝCH VÝSTUPŮ 

Očekávané výstupy projektu 
jsou jasně vymezeny. 

1 2 3 4 5 

PROPOJENÍ VZDĚLÁVACÍCH OBLASTÍ 

Projekt umožňuje vzdělávání 
ve všech 5 vzdělávacích 
oblastech. 

1 2 3 4 5 

NAPLŇOVÁNÍ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ 

Projekt umožňuje 
naplňování klíčových 
kompetencí. 

1 2 3 4 5 

  



 

 

ČASOVÝ RÁMEC PROJEKTU 

Časové rozložení do 2 dnů je 
pro děti vhodné. 

1 2 3 4 5 

Komentář k časovému 
rozložení projektu. 

 

Časová zátěž u jednotlivých 
aktivit je přiměřená. 

1 2 3 4 5 

Váš komentář k časové zátěži 
u jednotlivých aktivit 
projektu. 

 

 

ODBORNÁ KOMPETENCE 

Aktivity v projektu 
odpovídají tématu projektu. 

1 2 3 4 5 

VHODNOST TÉMATU PRO DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU 

Téma projektu je pro děti 
vhodné. 

1 2 3 4 5 

  



 

 

MOTIVACE DĚTÍ 

Děti jsou v rámci 
projektu dostatečně 
motivované. 

1 2 3 4 5 

Komentář k motivaci 
dětí. 

 

AKTIVIZACE DĚTÍ 

Děti jsou v rámci 
projektu vhodně 
aktivizovány. 

1 2 3 4 5 

Komentář k aktivizaci 
dětí. 

 

MATERIÁLNÍ PODMÍNKY 

Pomůcky pro projekt 
jsou dobře dostupné. 

1 2 3 4 5 

Pomůcky v projektu jsou 
v dostatečném množství. 

1 2 3 4 5 

  



 

 

ORGANIZACE 

Projekt je organizačně 
dobře zvládnutý. 

1 2 3 4 5 

 

PŘIMĚŘENOST PROJEKTU 

Projekt je přiměřený věku 
dětí (5-6 let). 

1 2 3 4 5 

Projekt je vhodný i pro děti 
s odlišným mateřským 
jazykem. 

1 2 3 4 5 

Projekt je vhodný i pro děti 
se speciálními vzdělávacími 
potřebami. 

1 2 3 4 5 

PROJEKT UMOŽŇUJE: 

Spolupráci dětí 1 2 3 4 5 

Komunikaci dětí 1 2 3 4 5 

Samostatný projev dítěte 1 2 3 4 5 

Projekt umožňuje zapojení 
všech dětí najednou 

1 2 3 4 5 

Modelové ověření způsobů 
chování 

1 2 3 4 5 

Získávání nových poznatků 1 2 3 4 5 

NÁROČNOST PŘÍPRAVY PROJEKTU PRO UČITELE 

Projekt je na přípravu 
časově náročný. 

1 2 3 4 5 

  



 

 

 

CO BYSTE PROJEKTU VYTKL/A? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAKÁ POZITIVA VIDÍTE NA PROJEKTU? 

 

  



 

 

PŘÍLOHA č. 6  UKÁZKA VYPLNĚNÉHO HODNOTÍCÍ LISTU 

Prosím, ohodnoťte projekt, dle jednotlivých kritérií. Ohodnoťte na škále 1-5,dle toho, jak podle vás 

projekt splňuje dané kritérium. 

 

Klíč ke škále: 1= plně souhlasím, 2= souhlasím, 3= nemám vyhraněný názor, 4= nesouhlasím, 5= plně 

nesouhlasím 

 

U vybraných kritérií je možné doplnit váš komentář. Komentář by měl být věcný, můžete uvést  nápady, 

kterými by bylo možné projekt v daném kritériu vylepšit.  

*Povinné pole 

Kolik let trvá vaše praxe v MŠ? * 

30 let 

CÍLE PROJEKTU JSOU JASNĚ VYMEZENÉ * 

Plně souhlasím 

1 

2 

3 

4 

5 

Plně nesouhlasím 

VYMEZENÉ CÍLE JSOU ABSOLVOVÁNÍM PROJEKTU DOSAŽITELNÉ * 

Plně souhlasím 

1 

2 

3 

4 

5 

Plně nesouhlasím 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY PROJEKTU JSOU JASNĚ VYMEZENÉ * 

Plně souhlasím 

1 

2 

3 

4 

5 

Plně nesouhlasím 

PROJEKT UMOŽŇUJE VZDĚLÁVÁNÍ VE VŠECH 5 VZDĚLÁVACÍCH 

OBLASTECH * 

Plně souhlasím 



 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Plně nesouhlasím 

PROJEKT UMOŽŇUJE NAPLŇOVÁNÍ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ * 

Plně souhlasím 

1 

2 

3 

4 

5 

Plně nesouhlasím 

ČASOVÉ ROZLOŽENÍ DO 2 DNŮ JE PRO DĚTI VHODNÉ * 

Plně souhlasím 

1 

2 

3 

4 

5 

Plně nesouhlasím 

KOMENTÁŘ K ČASOVÉMU ROZLOŽENÍ PROJEKTU * 

Zvolila bych spíše týdenní projekt.Děti se nedokáží soustředit delší dobu, proto si myslím že rozvržení 

projektu do více dnů by bylo vhodnější. 

ČASOVÁ ZÁTĚŽ U JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT JE PŘIMĚŘENÁ * 

Plně souhlasím 

1 

2 

3 

4 

5 

Plně nesouhlasím 

KOMENTÁŘ K ČASOVÉ ZÁTĚŽI U JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT * 

Časová zátěž je odpovídající, jen bych tyto činnosti rozdělila do více dní.  

AKTIVITY PROJEKTU ODPOVÍDAJÍ TÉMATU PROJEKTU * 

Plně souhlasím 

1 

2 



 

 

3 

4 

5 

Plně nesouhlasím 

TÉMA PROJEKTU JE PRO DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU VHODNÉ * 

Plně souhlasím 

1 

2 

3 

4 

5 

Plně nesouhlasím 

DĚTI JSOU V RÁMCI PROJEKTU DOSTATEČNĚ MOTIVOVANÉ * 

Plně souhlasím 

1 

2 

3 

4 

5 

Plně nesouhlasím 

KOMENTÁŘ K MOTIVACI DĚTÍ * 

Motivace pomocí maňásku je pro děti předškolního věku velmi vhodná.  

DĚTI JSOU V RÁMCI PROJEKTU VHODNĚ AKTIVIZOVÁNY * 

Plně souhlasím 

1 

2 

3 

4 

5 

Plně nesouhlasím 

KOMENTÁŘ K AKTIVIZACI DĚTÍ * 

Vhodně se střídají klidové a pohybové aktivity.  

POMŮCKY PRO PROJEKT JSOU DOBŘE DOSTUPNÉ * 

Plně souhlasím 

1 

2 

3 

4 

5 



 

 

Plně nesouhlasím 

POMŮCKY JSOU V PROJEKTU V DOSTATEČNÉM MNOŽSTVÍ * 

Plně souhlasím 

1 

2 

3 

4 

5 

Plně nesouhlasím 

PROJEKT JE ORGANIZAČNĚ DOBŘE ZVLÁDNUTÝ * 

Plně souhlasím 

1 

2 

3 

4 

5 

Plně nesouhlasím 

PROJEKT JE PŘIMĚŘENÝ VĚKU DĚTÍ (5-6 LET) * 

Plně souhlasím 

1 

2 

3 

4 

5 

Plně nesouhlasím 

PROJEKT JE VHODNÝ I PRO DĚTI S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM * 

Plně souhlasím 

1 

2 

3 

4 

5 

Plně nesouhlasím 

PROJEKT JE VHODNÝ I PRO DĚTI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI 

POTŘEBAMI * 

Plně souhlasím 

1 

2 

3 

4 



 

 

5 

Plně nesouhlasím 

PROJEKT UMOŽŇUJE SPOLUPRÁCI DĚTÍ * 

Plně souhlasím 

1 

2 

3 

4 

5 

Plně nesouhlasím 

PROJEKT UMOŽŇUJE KOMUNIKACI DĚTÍ * 

Plně souhlasím 

1 

2 

3 

4 

5 

Plně nesouhlasím 

PROJEKT UMOŽŇUJE SAMOSTATNÝ PROJEV DÍTĚTE * 

Plně souhlasím 

1 

2 

3 

4 

5 

Plně nesouhlasím 

PROJEKT UMOŽŇUJE ZAPOJENÍ VŠECH DĚTÍ NAJEDNOU * 

Plně souhlasím 

1 

2 

3 

4 

5 

Plně nesouhlasím 

PROJEKT UMOŽŇUJE MODELOVÉ OVĚŘOVÁNÍ ZPŮSOBU CHOVÁNÍ * 

Plně souhlasím 

1 

2 

3 

4 



 

 

5 

Plně nesouhlasím 

PROJEKT UMOŽŇUJE ZÍSKÁVÁNÍ NOVÝCH POZNATKŮ * 

Plně souhlasím 

1 

2 

3 

4 

5 

Plně nesouhlasím 

PROJEKT JE NA PŘÍPRAVU ČASOVĚ NÁROČNÝ * 

Plně souhlasím 

1 

2 

3 

4 

5 

Plně nesouhlasím 

CO BYSTE PROJEKTU VYTKL/A? * 

Zvolila bych menší skupinu dětí. 

JAKÁ POZITIVA VIDÍTE NA PROJEKTU? * 

Projekt je velmi zajímavý, seznamuje děti s danou problematikou přiměřeným způsobem. Bylo by 

vhodné jej zařadit do TVP u předškolních dětí. 

  



 

 

Příloha č. 7  TABULKY A DOSLOVNÉ PŘEPISY KOMENTÁŘŮ 

Z HODNOTÍCÍCH LISTŮ 

Praxe učitelek Počet 

30 let 1 

12 let 3 

9 let 1 

5 let 1 

Tabulka 11: Praxe posuzujících  učitelek 

1. Oblast: Vymezení cílů projektu 

 Cíle projektu jsou jasně 

vymezené 

Vymezené cíle jsou 

absolvováním projektu 

dosažitelné 

Plně souhlasím 6 6 

Souhlasím 0 0 

Nemám vyhraněný názor 0 0 

Nesouhlasím 0 0 

Plně nesouhlasím 0 0 

Tabulka 12: Hodnocení vymezení cílů projektu 

 

2. Oblast: Vymezení očekávaných výstupů 

 Očekávané výstupy jsou jasně vymezené 

Plně souhlasím 6 

Souhlasím 0 

Nemám vyhraněný názor 0 

Nesouhlasím 0 

Plně nesouhlasím 0 
Tabulka 13: Hodnocení vymezení očekávaných výstupů 

3. Oblast: Propojení vzdělávacích oblastí 

 Projekt umožňuje vzdělávání ve všech 5 

vzdělávacích oblastech 

Plně souhlasím 5 

Souhlasím 1 

Nemám vyhraněný názor 0 

Nesouhlasím 0 

Plně nesouhlasím 0 
Tabulka 14:Hodnocení vzdělávání ve vzdělávacích oblastech 

  



 

 

 

4. Oblast: Naplňování klíčových kompetencí 

Dle hodnocení učitelek projekt umožňuje naplňování klíčových kompetencí. 

 Projekt umožňuje naplňování klíčových 

kompetencí 

Plně souhlasím 5 

Souhlasím 1 

Nemám vyhraněný názor 0 

Nesouhlasím 0 

Plně nesouhlasím 0 
Tabulka 15: Hodnocení naplnění klíčových kompetencí 

5. Oblast: Časový rámec projektu 

 Časové rozložení do dvou dnů je pro děti 

vhodné 

Plně souhlasím 1 

Souhlasím 2 

Nemám vyhraněný názor 2 

Nesouhlasím 1 

Plně nesouhlasím 0 
Tabulka 16: Hodnocení časového rozložení projektu 

Komentáře učitelek k časovému rozložení projektu do 2 dnů: 

„Může být i na delší čas (týden)“ 

„Zvolila bych spíše týdenní projekt. Děti se nedokážou soustředit delší dobu, proto si myslím že 

rozvržení projektu do více dnů by bylo vhodnější.“ 

„Díky časovému rozložení do dvou dnů riskujeme, že se některé děti nezúčastní celého 

projektu.“ 

„V pořádku“ 

„Je možné, že některé děti bude potřeba znovu motivovat a připomenout, co se dělalo v předešlý 

den. Také může nastat, že 1. den tam některé z dětí nebudou, takže jim bude potřeba vysvětlit oč 

jde.“ 

1) „Myslím si, že by se dal projekt rozložit do celého týdne a obohatit ho o fotografie a 

pomůcky z domácího prostředí dětí, se kterými se bude pracovat.“ 

2) „Dále bych k projektu zařadila návštěvu zdravotní sestry (lékaře či záchranáře), aby 

dětem ukázala, jak se které úrazy dají ošetřit (popálenina, zlomenina, pořezání, oživování 

po otravě na figuríně atd.).“ 

3) „Děti by si mohla doma nafotit podobné modelové situace jako Maxík (myslím, že by je to 

moc bavilo) a v MŠ, by si z donesených materiálů vytvořily brožuru s nebezpečnými 

situacemi, kterou by si pak odnesly domů.“ 

Tabulka 17: komentář časové rozložení 

 Časová zátěž u jednotlivých aktivit je přiměřená 

Plně souhlasím 5 

Souhlasím 1 

Nemám vyhraněný názor 0 

Nesouhlasím 0 



 

 

Plně nesouhlasím 0 
Tabulka 18: Hodnocení časové zátěže u aktivit 

Komentáře učitelek k časové zátěži u jednotlivých aktivit: 

„Časová zátěž se mi zdá přiměřená.“ 

„Časová zátěž je odpovídající, jen bych tyto činnosti rozložila do více dní.“ 

„Děti předškolního věku by měly být schopné při dané časové zátěži udržet pozornost.“ 

„Časová zátěž se mi zdá přiměřená.“ 

„V pořádku.“ 

„U lepení materiálů na podkladové archy, bych nechala více času.“ 
Tabulka 19: komentáře časová zátěž 

6. Oblast: odborná kompetence projektu 

 Aktivity projektu odpovídají tématu projektu 

Plně souhlasím 5 

Souhlasím 1 

Nemám vyhraněný názor 0 

Nesouhlasím 0 

Plně nesouhlasím 0 
Tabulka 20: Hodnocení – aktivity odpovídají tématu projektu 

7. Oblast: vhodnost tématu pro předškolní děti 

 Vhodnost tématu pro děti předškolního věku 

Plně souhlasím 5 

Souhlasím 1 

Nemám vyhraněný názor 0 

Nesouhlasím 0 

Plně nesouhlasím 0 
Tabulka 21: Hodnocení vhodnosti tématu pro děti předškolního věku 

8. Oblast: Motivace dětí 

 Děti jsou v rámci projektu dostatečně 

motivované 

Plně souhlasím 6 

Souhlasím 0 

Nemám vyhraněný názor 0 

Nesouhlasím 0 

Plně nesouhlasím 0 
Tabulka 22:Hodnocení motivace dětí 

Komentář učitelek k dostatečné motivaci v rámci projektu: 

„Motivace plyšovým medvídkem, obrázky i slovem je podle mě ideální.“ 

„Motivace pomocí maňáska je pro děti předškolního věku velmi vhodná.“ 

„Motivace maňáskem je pro malé děti velmi vhodná.“ 

„Pěkný nápad s maňáskem, který je celou dobu provází.“ 

„Vše je dobře připraveno, vždy záleží na paní učitelce, jak bude umět děti motivovat.“ 



 

 

„Medvídek je u dětí velice oblíbenou postavou, tudíž si myslím, že děti zaujme a bude je 

aktivita bavit. Ještě bych doplnila celý příběh k PH, aby si ho p. učitelky nemusely domýšlet.“ 

Tabulka 23: Komentář k motivaci 

9. Oblast: Aktivizace dětí 

 Děti jsou v rámci projektu vhodně aktivizovány 

Plně souhlasím 4 

Souhlasím 2 

Nemám vyhraněný názor 0 

Nesouhlasím 0 

Plně nesouhlasím 0 

Tabulka 24: hodnocení aktivizace dětí 

Komentář učitelek k aktivizaci dětí: 

„Proloženo hrou, za mě je vše v pořádku.“ 

„Vhodně se střídají klidové a pohybové aktivity.“ 

„Pro max. udržení pozornosti bylo vhodně zvoleno střídání klidových a pohybových aktivit.“ 

„Dle mého názoru je aktivizace v pořádku, pěkné střídání činností.“ 

„V pořádku.“ 

„Propojení útvaru kruhu na koberci a pohybových her, beru jako velké plus. Děti při střídání 

aktivit udrží lépe pozornost, což zde plní účel. Ještě bych do jednoho z dnů zapojila píseň nebo 

ukázku z animovaného či dětského filmu. Např. Jak vytrhnout velrybě stoličku…chlapec doma 

obaluje řízky – může je sám i smažit? (možnost popálení).“ 
Tabulka 25: Komentář k aktivizaci dětí 

10. Materiální podmínky 

 Pomůcky pro projekt jsou dobře 

dostupné 

Pomůcky jsou v projektu 

v dostatečném množství 

Plně souhlasím 5 5 

Souhlasím 1 1 

Nemám vyhraněný názor 0 0 

Nesouhlasím 0 0 

Plně nesouhlasím 0 0 
Tabulka 26: Hodnocení materiálního zajištění 

  



 

 

11. Oblast: Organizace projektu 

 Projekt je organizačně dobře zvládnutý 

Plně souhlasím 5 

Souhlasím 1 

Nemám vyhraněný názor 0 

Nesouhlasím 0 

Plně nesouhlasím 0 
Tabulka 27:Hodnocení organizace projektu 

12. Oblast: Přiměřenost projektu 

 Projekt je přiměřený 

věku dětí (5-6 let) 

Projekt je vhodný i 

pro děti s odlišným 

mateřským jazykem 

 

Projekt je vhodný i 

pro děti se speciálními 

vzdělávacími 

potřebami 

Plně souhlasím 5 1 3 

Souhlasím 1 2 1 

Nemám vyhraněný 

názor 

0 2 2 

Nesouhlasím 0 1 0 

Plně nesouhlasím 0 0 0 
Tabulka 28: Hodnocení přiměřenosti projektu 

13. Oblast: Projekt umožňuje 

 Spolupráce 

dětí 

Komunikace 

dětí 

Samostatný 

projev dítěte 

Zapojení 

všech dětí 

najednou 

Modelové 

ověření 

způsobu 

chování 

Získávání 

nových 

poznatků 

Plně 

souhlasím 

6 6 4 1 3 6 

Souhlasím 0 0 2 5 3 0 

Nemám 

vyhraněný 

názor 

0 0 0 0 0 0 

Nesouhlasím 0 0 0 0 0 0 



 

 

Plně 

nesouhlasím 

0 0 0 0 0 0 

Tabulka 29: Hodnocení toho, co projekt umožňuje 

14. Oblast: Náročnost přípravy projektu pro učitele  

 Projekt je na přípravu náročný 

Plně souhlasím 0 

Souhlasím 3 

Nemám vyhraněný názor 2 

Nesouhlasím 1 

Plně nesouhlasím 0 
Tabulka 30: Hodnocení náročnosti na přípravu projektu 

  



 

 

Příloha č. 8  DOSLOVNÉ PŘEPISY ODPOVĚDÍ POZITIV A 

NEGATIV PROJEKTU (ODBORNÉ POSOUZENÍ) 

negativa 

„Z výše uvedeného důvodu bych projekt raději realizovala v rámci jednoho dne.“ 

„Nic.“ 

„Nejsem si jistá, zda je projekt vhodný pro děti s odlišným mateřským jazykem. Záleží, 

na jaké úrovni jazykového porozumění jsou…Stejně tak u dětí se speciálními 

vzdělávacími potřebami…“ 

„Zvolila bych menší skupinu dětí.“ 

„Projekt je pečlivě vytvořený, jen bych ho možná „roztáhla“ na celý týden. Je zde 

možno vytvořit hodně aktivit.“ 

„Žádné velké výtky nemám.“ 

 

pozitiva 

„Děti se zábavnou a nenásilnou formou seznámí s danou problematikou. Díky projektu 

se učí kooperaci ve skupině.“ 

„Projekt je srozumitelný, pro praxi dobře využitelný.“ 

„Osvěta, upozornění na nebezpečí. Moc pěkně zpracované téma, které je velmi důležité, 

ale leckdy opomíjené.“ 

„Projekt je velmi zajímavý, seznamuje děti s danou problematikou přiměřeným 

způsobem. Bylo by vhodné jej zařadit do TVP u předškolních dětí.“ 

„Projekt je zaměřen na málo zmiňované téma, jelikož domácí nástrahy řeší spíše rodiče 

než MŠ. Tudíž se mi líbí na poukázání nebezpečných situací, které se mohou stát nejen 

doma, ale právě i v MŠ. V dnešní době jsou paní učitelky s dětmi hodně tvořivé a není 

výjimkou, že se v MŠ vaří, peče, zažehlují korálky, pracuje se s tuší /která je též 

jedovatá), atp. Pozitivum vidím ve vhodně zvolených pomůckách, dostupných 

materiálech a snadné možnosti realizace projektu. Určitě v budoucnu námět využiji.“ 

„Díky projektu budou děti umět předvídat nebezpečné situace.“ 

 


