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Cíle práce: 

 1, Analýza pohybových činností dětí ve vybrané třídě mateřské školy 

2, Porovnání výsledků analýzy s cíly vzdělávací oblasti Rámcového vzdělávacího programu 

pro předškolní vzdělávání „Dítě a jeho tělo“ 

3, Zjištění zájmu rodičů o pohybovou aktivitu dětí  

Metodika práce:  Po získání vědomostí důkladným studiem odborné literatury zabývající 

se problematikou vývoje dítěte, vztahu pohybu na vývoj dítěte, důkladným seznámením se 

s problematikou cílů Rámcových vzdělávacích plánů pro předškolní vzdělávání a pohybových 

činností a seznámením se s prostředím ve vybrané mateřské škole následoval monitoring 

pohybových aktivit dětí se zjištěním plnění Rámcových vzdělávacích plánů pro předškolní 

vzdělávání. Na základě teoretických východisek bude vytvořena přehledná tabulka 

jednotlivých okruhů a cílů vzdělávací oblasti „Dítě a jeho tělo“, která nám poslouží 

k přehlednému zpracování získaných dat. V souvislosti se statistickým zpracováním 

získaných dat bude vytvořen přehled o více či méně frekventovaných pohybových činnostech 

a také přehled o realizaci dílčích cílů daného okruhu předškolního vzdělávání. Pomocí 

nestandardizovaného dotazníku získáme informace o vztahu dětí a rodičů k vlastnímu 

hodnocení vnímání svých pohybových aktivit.  

Výsledky práce:  

1.  Ve sledované mateřské škole jsou podmínky pro realizování pohybových aktivit 

dostačující. Podmínky zcela vyhovují RVP PV. Mateřská škola má dostatečně velké 

prostory. Veškeré vybavení, ať již se jedná o hračky, ale i o pomůcky, náčiní a nářadí je 

v dostatečném počtu ve vztahu počtu 25 žáků na třídu. Zahrada je vybavena zařízením pro 

pohybové aktivity a i zařízením sloužícím pro hru. Byl vytvořen rozbor pohybových 



činností uskutečněných v mateřské škole s uvedením délky trvání pohybové aktivity, 

využitého vybavení, dovedností, které rozvíjí. 

2. Po vytvoření tabulky základních vzdělávacích cílů, kterými se vzdělávací oblast „Dítě a 

jeho tělo“ zabývá, s uvedením očekávaných výstupů a vypracování rozboru 

uskutečňovaných pohybových aktivit bylo zjištěno, že ve sledované mateřské škole jsou 

naplňovány dílčí cíle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. 

3. Bylo zjištěno, že v mateřské škole je poskytován dostatek času pohybovým aktivitám a 

také, že rodiče v mimoškolním programu poskytují dětem dostatečný prostor pro 

pohybové aktivity a umožňují dětem aktivní způsob života. V menší míře je však možné 

pozorovat i negativní vlivy rodičů na děti, kdy děti nedostávají dostatečný prostor 

k pohybu a to má za následek nedostatečnou pohybovou aktivitu a nedostačující vnímání a 

přijímání pohybových aktivit těmito dětmi. 
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