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Přílohy 

Příloha č. 1 Klíčové kompetence v pojetí RVP PV (RVP PV, 2004, s. 12- 13) 
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Příloha č. 2 Konkretizované očekávané výstupy – podoblast Jazyk a řeč (KOV, 2012)  

 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST 5. 2 DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA (PSYCHOLOGICKÁ) 

 

 

 Jazyk a řeč 

Podoblast Výslovnost, gramatická správnost řeči, porozumění, 

vyjadřování, dorozumívání 

Očekávané výstupy 

z RVP PV 

 

5.2.1.1 Správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci 

řeči 

5.2.1.2 Pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

5.2.1.3 Vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, 

nápady, pocity, ve vhodně zformulovaných větách 

5.2.1.4, 5.2.1.7 Vést rozhovor, formulovat otázky, 

odpovídat, slovně reagovat 

5.2.1.5 Domluvit se slovy 

5.2.1.6 Porozumět slyšenému  

5.2.1.10 Sledovat a vyprávět příběh, pohádku 

5.2.1.11 Připravuje se pro život v mnohojazyčné evropské 

společnosti  

 

Konkretizované 

výstupy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- spontánně vyprávět zážitky ze sledování 

filmových pohádek nebo pohádek z médií 

- vyslovovat všechny hlásky správně a mluvit 

zřetelně, gramaticky správně, v přiměřeném 

tempu, ovládat sílu a intonaci hlasu 

- znát většinu slov a výrazů běžně používaných v   

prostředí dítěte (např. sdělit svoje jméno a 

příjmení, adresu, jména rodičů, sourozenců, 

kamarádů, učitelek, rozumět většině 

pojmenování, které se týkají dítěti známých 

předmětů, popř. znát i některé, které se týkají 

vzdálenějšího světa) 

- mít přiměřeně bohatou slovní zásobu, dokázat 

osvojená slova aktivně uplatnit v řeči, používat 

větší množství slovních obratů, správně určovat a 

pojmenovávat věci a jevy ve svém okolí   

- používat jednoduchá souvětí, vyjádřit myšlenku, 

nápad, mínění, popsat situaci, událost, vyjádřit 

svoje pocity, prožitky  

- dodržovat pravidla konverzace a společenského 

kontaktu – řečovou kázeň (např. dokázat 

naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí 

myšlenku, sledovat řečníka i obsah, dokázat 
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zformulovat otázku, samostatně a smysluplně 

odpovědět na otázku, umět komentovat zážitky a 

aktivity, posuzovat slyšené) 

- dorozumět se verbálně i nonverbálně (např. 

používat gesta, udržet oční kontakt, reagovat 

správně na neverbální podněty) 

- sledovat a zachytit hlavní myšlenku příběhu, 

vyslechnutý příběh převyprávět samostatně, 

věcně správně, popř. dokázat odhadnout, jak by 

mohl příběh pokračovat 

- předat vzkaz  

- chápat jednoduché hádanky a vtipy  

- poznat a najít k sobě slova, která se rýmují, 

doplnit chybějící slovo rýmu 

- poznat a vyhledat slova protikladného významu 

(antonyma), podobného významu (synonyma), 

stejně znějící a slova různého významu 

(homonyma)  

- rozkládat slova na slabiky 

- vyčlenit hlásku na počátku a na konci slova 

- rozlišit krátké a dlouhé samohlásky 

- znát, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že 

je možno se jim učit 

- vnímat jednoduché písně, rýmy, popěvky v cizím 

jazyce 
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Příloha č. 3 Obsah vzdělávací oblasti Dítě a ten druhý (RVP PV, 2004, s. 24-26) 

5.3 Dítě a ten druhý  

Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v interpersonální oblasti je podporovat utváření 

vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich 

vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů.  

 

Dílčí vzdělávací cíle (co pedagog u dítěte podporuje)  

− seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému  

− osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro 

navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem  

− posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské 

škole, v dětské herní skupině apod.)  

− vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, 

přizpůsobivosti apod.)  

− rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních  

− rozvoj kooperativních dovedností  

− ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými  

 

Vzdělávací nabídka (co pedagog dítěti nabízí)  

− běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i s 

dospělým  

− sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti, hudební a hudebně 

pohybové hry, výtvarné hry a etudy  

− společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření  

− kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách  

− společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému  

− aktivity podporující sbližování dětí  

− aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi (kamarádství, přátelství, 

vztahy mezi oběma pohlavími, úcta ke stáří apod.)  

− hry, přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého  

− činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování, 

spolupodílení se na jejich tvorbě  

− hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ním, 

půjčit hračku, střídat se, pomoci mu, ke schopnosti vyřešit vzájemný spor apod.  

− činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije - rodina 

(funkce rodiny, členové rodiny a vztahy mezi nimi, život v rodině, rodina ve světě 

zvířat) - mateřská škola (prostředí, vztahy mezi dětmi i dospělými, kamarádi)  

− hry a situace, kde se dítě učí chránit soukromí a bezpečí své i druhých  

− četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem a poučením  
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Očekávané výstupy (co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže)  

− navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud, 

komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho  

− porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad  

− přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská 

přátelství  

− odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná  

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

respektovat je  

− chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný (jinak 

vypadá, jinak se chová, něco jiného umí či neumí apod.), že osobní, resp. osobnostní 

odlišnosti jsou přirozené  

− uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého (obhajovat 

svůj postoj nebo názor, respektovat jiný postoj či názor), přijímat a uzavírat 

kompromisy, řešit konflikt dohodou  

− spolupracovat s ostatními  

− dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v 

mateřské škole, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla  

− respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit 

si úkol s jiným dítětem apod.  

− 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 apod.)  

− bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování apod.  

− chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými jedinci, v 

případě potřeby požádat druhého o pomoc (pro sebe i pro jiné dítě)  

 

Rizika (co ohrožuje úspěch vzdělávacích záměrů pedagoga)  

− nedostatek pozitivních příkladů a vzorů prosociálního chování, málo vstřícné postoje 

dospělých k dítěti i k sobě navzájem  

− nedostatečně psychosociálně "bezpečné" prostředí, neautentické, s nedostatkem 

porozumění a tolerance  

− nedostatek empatie, neposkytování empatické odezvy na problémy dítěte  

− příliš ochranářské či příliš nevšímavé prostředí  

− autoritativní vedení, direktivní zacházení s dítětem  

− manipulace dítěte tzv. pozitivními prostředky (citovými prostředky, chválením bez 

opodstatnění)  

− nedůstojné jednání, zesměšňování, ponižování  

−  prostředí, které nabízí málo možností ke spolupráci a komunikaci s druhým  

− časté organizování soutěživých činností a podporování nezdravé soutěživosti  

− nejednoznačně formulovaná pravidla chování ve vztahu k druhému, nedodržování 

přijatých pravidel, špatný vzor  
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− nemožnost spolupodílet se na volbě činností a témat, které se v mateřské škole 

realizují  

− nedostatečná pozornost tomu, jak dítě řeší své spory a konflikty s druhým dítětem  

− příliš časté vystupování pedagoga v roli soudce  

− nedostatečný respekt k vzájemným sympatiím dětí a malá podpora dětských přátelství  

− soustředění pozornosti pouze na verbální formy komunikace  
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Příloha č. 4 Záznamový hodnotící arch 

Záznamový arch pro pozorování a hodnocení  rozvojového potenciálu 

komunikačních kompetencí dětí v MŠ 

1. Komunikační klima pozorované třídy je: 

podporující      nepodporující 

1  2  3  4  5 

 

2. Poskytuje učitel/učitelka dětem správný mluvní vzor? 

ANO – NE 

 

3. Učitel/učitelka komunikuje s dětmi:  

dostatečně      nedostatečně 

1  2  3  4  5 

 

4. Mají děti prostor pro sebevyjádření? 

maximální      nedostatečný 

1  2  3  4  5 

 

5. Jaké aktivity ve vzdělávací nabídce poskytují prostor pro rozvoj komunikačních 

kompetencí dětí? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 
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6. Je ve třídě dětská knihovna, ke které mají děti volný přístup? 

ANO – NE 

Pokud ne, tak jaký jiný přístup mají děti ke knihám? 

…………………………………………………………………………………………. 

 

7. Je ve třídě nějaká audiovizuální technika (např. TV, PC, CD přehrávač), která slouží 

vzdělávání dětí? 

ANO – NE  

Pokud ano, tak jak konkrétně je využívána v praxi? 

…………………………………………………………………………………………. 

8. Jak probíhá komunikace mezi učitelem/učitelkou a dětmi? 

a, komunikace je oboustranná, kultivovaná 

b, komunikuje více učitelka 

c, komunikují více děti 

d, jiná odpověď………………………………………………………………………… 

 

9. Jak probíhá vzájemná komunikace dětí ve skupině? Komunikují spolu děti 

dostatečně, či mají nějaké komunikační bariéry? Je jejich projev kultivovaný, 

srozumitelný a plynulý?    

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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Příloha č. 5 Matice k pozorování příležitostí k rozvoji komunikačních kompetencí 
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Příloha č. 6 Ukázka TVP 1 
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Příloha č. 7 Ukázka TVP 2 
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Příloha č. 8 Ukázka TVP 3 
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17 

 

 



18 

 

 

 



19 

 

 



20 

 



21 

 



22 

 



23 
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Příloha č. 9 Přehled o úrovni klíčových kompetencí dětí 
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26 
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Příloha č. 10 Diagnostický záznamový arch 
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Příloha č. 11 Přehled osobnostních charakteristik dítěte (Pedagogické hodnocení 

v pojetí RVP PV. Metodika na podporu individualizace vzdělávání v podmínkách 

mateřské školy, VÚP, 2007, Příloha č. 1- totožné s materiálem z Poradce ředitelky 

mateřské školy, 12/ 11)  

 Přehled osobnostních charakteristik dítěte  

 
Jméno dítěte: ………………………………………………………… Datum narození: …………………… 

Školní rok/třída: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Jméno učitelky: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Data záznamů: ……………………………………………………………………………………………………….. 

 
Kdy a jak záznamový arch používat  
Tento arch představuje inventář základních osobnostních charakteristik, které jsou důležité pro 
výchovu a vzdělávání dítěte v mateřské škole. Týká se nejrůznějších vlastností dítěte – povahových, 
fyzických i psychických, jeho citových a sociálních charakteristik. Inventář by měl pedagogovi pomoci k 
rychlejšímu a spolehlivějšímu poznání dětské osobnosti, aby následně byl schopen co nejlépe 
přizpůsobovat své přístupy, vzdělávací metody i konkrétní postupy potřebám a možnostem dítěte.  
Arch nás v první řadě upozorní na to, čeho je třeba si všimnout, abychom osobní „nastavení“ dítěte lépe 
a dokonaleji poznali. Začneme tedy pozorováním dítěte, náhodným i zaměřeným. Poté přistoupíme k 
zápisu. Označujeme ty charakteristiky, které u dítěte v různých situacích pozorujeme. Je vhodné pořídit 
první záznam co nejdříve po nástupu dítěte do mateřské školy (alespoň část), postupně jej pak 
doplňovat, podle toho, jak se dítě více projevuje a jak jej spolehlivěji poznáváme. Nejpřehlednějším 
způsobem je podbarvit ty alternativy, které se k osobnosti dítěti hodí, popř. opatřovat datem záznamu. 
Při opakovaných záznamech, které můžeme barevně odlišit, se některé charakteristiky měnit nebudou, 
protože jsou trvalým rysem osobnosti dítěte, v jiných, které podléhají vývoji a zdokonalování, budeme 
zaznamenávat určitý posun. Četnost záznamů, resp. jeho případné doplnění, může být u jednotlivých 
dětí velice různá, neboť závisí na individuální potřebě. Není třeba zachovávat pravidelné intervaly, ale 
spíše průběžně doplňovat záznam tak, aby postupně poskytoval stále dokonalejší obraz o osobnosti 
dítěte a jeho jedinečnosti. Určitě ale stojí za to se nad osobností každého dítěte občas důkladněji 
zamyslet, aby nic nezůstalo skryto našemu pohledu a tím opominuto.  
Při práci s tímto archem je třeba se řídit postupy a pokyny popsanými a doporučenými v Metodice na 
podporu individualizace vzdělávání v podmínkách mateřské školy. Výsledný záznam je pracovním 
materiálem pedagoga, který má dítě ve své péči a slouží výhradně k tomu, aby učitel mohl citlivěji a 
spolehlivěji přizpůsobovat vzdělávání jeho individuálním potřebám a možnostem. Je nutno zajistit, aby 
se záznam nedostal do nepovolaných rukou či nebyl zneužit v neprospěch dítěte.  

 

1. Jak se dítě převážně projevuje v prostředí mateřské školy:  

• jako bojácné, nesmělé, uzavřené, poddajné, podřídivé, povolné  

• jako vyrovnané, přiměřeně sebevědomé, přizpůsobivé  

• jako nepřizpůsobivé, neústupné, tvrdohlavé  

• jako aktivní, činorodé, veselé  

• jako pasivní, smutné  

• jinak (jak)  

 

2. Jaké je psychomotorické tempo dítěte:  

• dítě je po stránce fyzické i psychické velmi živé, rychlé, někdy až zbrklé  

• dítě je průměrně živé, reaguje rychle a svižně  

• dítě je pomalejší, všechno mu trvá déle  

• dítě je nápadně pomalé, ve všem bývá mezi posledními  

• dítě se projevuje jinak (jak)  
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3. Jaká je lateralita dítěte:  

• dítě se projevuje jako pravák  

• dítě se projevuje jako levák  

• lateralita je nevyhraněná, dítě ruce střídá  

 

4. Jaký je typ vnímání dítěte (jaké aktivity preferuje):  

• dítě je zrakový typ (preferuje prohlížení obrázků, hledání detailů na obrázcích, 

vyhledávání věcí v prostoru aj.)  

• dítě je auditivní typ, preferuje poslech hudby, naslouchání příběhům, vyprávění 

aj.)  

• dítě je kinestetický a hmatový typ (preferuje pohybové hry, manipulace s 

předměty aj.)  

• dítě není v tomto smyslu vyhraněné (nepreferuje žádný typ aktivit)  

• nelze říci (nelze poznat, zda a jakým aktivitám dává přednost)  

 

5. Jaký je vztah dítěte k učení:  

• dítě je velmi zvídavé, má zájem o nové poznatky, zpravidla se ptá se na věci, 

kterým nerozumí  

• dítě je průměrně zvídavé, někdy projevuje zájem, jindy ne, občas se zeptá na 

něco, čemu nerozumí  

• dítě neprojevuje zájem, zpravidla se na nic neptá  

• dítě se projevuje jinak (jak)  

 

6. Jak se dítě projevuje při intelektových činnostech:  

• řeší úkoly a situace především na základě nápodoby a opakování  

• rádo experimentuje a postupuje samostatně cestou pokusu a omylu  

• snadno a rychle postřehuje změny (co je nového, co chybí)  

• vede jednoduché úvahy a svoje myšlenkové pochody vyjadřuje (přemýšlí 

nahlas)  

• je vynalézavé, nová řešení vymýšlí zcela spontánně  

• jeho řešení úloh a situací je zpravidla velmi originální  

• baví je řešit různé úlohy, rébusy, hádanky apod.  

• dítě se projevuje jinak (jak) 

  

7. Jaké téma dítě zajímá, o čem toho hodně ví:  

(místo pro volný zápis)  

 

8. Co dítě nejraději dělá, čím se rádo zabývá:  

(místo pro volný zápis) 

9. Jak se dítě projevuje ve společnosti ostatních dětí ve skupině:  

• strhuje na sebe pozornost  

• má rádo pozornost, ale ne za každou cenu  

• je raději stranou, nemá rádo, když je na ně soustředěna pozornost kolektivu  

• úzkostlivě si hlídá své věci  

• pečuje o své věci, ale dovede oželet ztrátu  

• podělí se o hračku či pamlsky  

• nerado se dělí  

• je komunikativní a společenské  

• je pasivní a činnosti dělá jenom samo  

• je rádo ve společnosti, ale také některé činnosti dělá rádo samo  

• nemá rádo společnost ostatních dětí  

• je pracovité a má rádo aktivitu  
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• je líné a neaktivní  

• jiné projevy (jaké)  

 

10. Jaká je oblíbenost dítěte ve skupině:  

• dítě nepatří mezi oblíbené  

• dítě patří spíše mezi méně oblíbené  

• dítě patří spíše mezi oblíbené  

• dítě patří mezi nejoblíbenější  

• je to jinak (jak)  

 

11. Jak se dítě projevuje při společné hře s ostatními:  

• je dominantní, aktivní, má hlavní slovo  

• je submisivní, spíš pasivní, přizpůsobuje se a ustupuje ostatním  

• je iniciativní, dává podněty pro hru, formuluje principy hry  

• projevuje se jinak (jak)  

 

12. Zda a jakým způsobem fungují kamarádské vztahy dítěte při hře:  

• dítě má stálého partnera pro hru, nehraje si s nikým jiným  

• dítě nemá stálého partnera, střídá je  

• role obou partnerů jsou při hře vyrovnané  

• ve dvojici dítě zastává dominantní roli  

• ve dvojici dítě zastává roli podřízenou  

• jiné charakteristiky (jaké)  

 

13. Jak se dítěte chová ve vztahu k pravidlům her:  

• přizpůsobuje se pravidlům hry, je spravedlivé, nepodvádí ani druhé z 

podvádění neosočuje  

• odmítá se pravidly řídit a snaží se je obejít  

• nesouhlasí-li s pravidly, chce zavést jiná pravidla  

• podvádí, je nespravedlivé  

• osočuje druhé děti z podvádění a nedodržení pravidel  

• odmítá přijmout výsledek hry, je-li tento výsledek pro ně nepříznivý  

• chová se jinak (jak)  

 

14. Jak dítě reaguje v situacích, které jsou pro ně náročné a které 

nezvládá:  

• je lítostivé, pláče  

• hněvá se  

• vzteká se  

• urazí se  

• odmítavě, nepřátelsky  

• vynucuje si pozornost  

• jinak (jak)  

 

15. Jak dítě reaguje na neúspěch (když se mu něco nedaří):  

• má vztek, je agresivní na sebe nebo na ostatní děti  

• je lítostivé, pláče  

• snaží se potlačit pocit neúspěchu, reaguje stažením se do sebe  

• snaží se potlačit či zamaskovat neúspěch tím, že dělá, že se nic neděje  

• snaží se kompenzovat neúspěch tím, že upozorňuje na sebe ve zvýšené míře v 

činnostech, kde je úspěšnější  

• snaží se všemožně uspět, zkouší neúspěšnou činnost znovu a znovu  

• pokud se mu něco nedaří, necítí to jako neúspěch, nesrovnává se s ostatními 

dětmi  
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• reaguje jinak (jak)  

 

16. Zda a jak se dítě s případným neúspěchem vyrovnává:  

• vyrovnává se s neuspěním obtížně, se značnými problémy, vyhýbá se 

možnosti dalšího neúspěchu  

• vypořádá se s případným neúspěchem, ale v příštích činnostech potřebuje více 

povzbuzení  

• případný neúspěch nemá vliv na příští činnost dítěte  

• dítě se chová jinak (jak)  

 

Co jiného je pro dítě typické: 

 

Závěry pro pedagogickou práci s dítětem 

Datum záznamu  Vzdělávací potřeby dítěte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


