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Vážení rodiče,
velmi nás těší, že jste se rozhodli zapsat své dítě do prvního ročníku na
naši školu. Máme zájem o dobrou spolupráci rodiny a školy, a proto
Vám chceme poskytnout informace, které byste měli znát ještě před
nástupem Vašeho dítěte do naší základní školy.
Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání - školský zákon, mají rodiče právo
vybrat pro své dítě školu podle svého uvážení, především vzhledem
k jejímu vzdělávacímu programu.
Z tohoto důvodu Vás chceme na dalších stránkách informační
brožury alespoň stručně seznámit s koncepcí naší školy, s organizací
výuky a školním vzdělávacím programem, který žákům a jejich
rodičům nabízíme.
Chcete-li získat podrobnější informace o činnosti školy, můžete se
seznámit s Výroční zprávou o činnosti školy ve školním roce 2019/2020,
která je na webových stránkách www.zsmalika.cz. Zde naleznete
také zprávu z inspekční činnosti České školní inspekce z října 2017
a také další informace o naší škole.
Vážení rodiče, věříme, že informace, které Vám zde nabízíme, přispějí
k bezproblémovému nástupu Vašeho dítěte na naši základní školu.

Zdeněk Brož v. r.
ředitel školy

2

CO BYSTE MĚLI VĚDĚT
O ZÁKLADNÍ ŠKOLE CHRUDIM, DR. J. MALÍKA
Školní vzdělávací program
Výuka ve všech ročnících probíhá podle vlastního školního vzdělávacího
programu „Umět a znát, abychom si v životě věděli rady“, zpracovaného
pedagogickým sborem školy podle Rámcového vzdělávacího programu
pro základní vzdělávání.

Základní filozofie vzdělávacího programu školy
V současné době panuje již široká shoda v názoru na změněné cíle
vzdělávání, které nutně s sebou přinášejí i změnu jak v organizaci výuky,
tak i změnu metod a postupů. Především je to mnohem větší důraz na
socializační funkci školy. K tomu také přistupují nové informace
z neurofyziologie, psychologie i pedagogiky, které jasně hovoří o nových
nárocích na kvalitu prostředí, v němž proces učení probíhá. Je to důraz na
vytváření bezpečného klimatu a prostoru pro co největší aktivitu učících
se osob. V souladu s těmito moderními trendy je cílem našeho školního
vzdělávacího programu vytvořit ze školy místo aktivního a radostného
poznávání, místo, kde se plně respektují individuální zvláštnosti každého
dítěte a jeho právo na různost a individuální tempo. Velký důraz je
v programu kladen na výchovné působení školy.
Základem je partnerský vztah mezi žáky a učiteli, mezi učiteli a rodiči
založený na vzájemném respektu. Právě vztahový a postojový aspekt
zásadně ovlivňuje celkové působení učitele na žáky i volbu výukových
metod a postupů včetně přístupu k hodnocení výsledků vzdělávání.
V rovině každodenního života je to eliminace všech projevů ponižování
dětí a autoritativních postupů dospělých, naopak přibírání dětí ke
spolurozhodování ve všech relevantních situacích a maximálně široký
prostor pro vyjádření jejich názorů.
Bezpečné prostředí a pozitivní sociální klima je podle výsledků výzkumů
mozku základní podmínkou kvalitního učení. Zatímco partnerský vztah se
týká především vztahu učitelů k dětem, k jejich rodičům i ke kolegům,
vytváření bezpečného klimatu je především prací učitelů se vztahy mezi
dětmi a s dalšími prvky prostředí. Patří sem vyvozování pravidel chování
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a soužití společně s dětmi, stanovování mezí a limitů neautoritativními
a nerepresivními způsoby i každodenní systematický a záměrný rozvoj
komunikačních a sociálních dovedností dětí.
Velký důraz je kladen také na rozvíjení vnitřní motivace žáků.
K jejímu udržení jsou nezbytné tři faktory: smysluplnost učiva a činnosti,
možnost mít vliv na průběh, tedy možnost výběru a třetím faktorem
je spolupráce. Učitelé naší školy se snaží připravovat výuku se zřetelem na
všechny tyto tři faktory.
Významnou metodou pro rozvíjení základních dovedností je kooperativní
výuka. V naší škole jsou žáci systematicky vedeni k tomu, aby dovedli
jednotlivé dovednosti nejen pojmenovávat, rozpoznávat u sebe
i druhých, ale v průběhu vyučování je i skutečně používat. Kooperativní
vyučování se realizuje od prvního ročníku a máme s ním již dlouhodobě ty
nejlepší zkušenosti.
Snahou celého programu je dosahovat funkční propojení života školy
a života mimo školu, sjednocovat poznatky získané ve škole s poznatky
osvojenými mimo školu a dávat prostor pro praktické ověření funkčnosti
a pravdivosti předkládaného učiva.

Vzdělávací koncepce školy
Dlouhodobá vzdělávací koncepce školy je zaměřena na samostatné
myšlení, výběr a třídění informací a schopnost využití získaných poznatků
při řešení problémů. Činnost školy je směřována k podpoře aktivity
a tvořivosti žáků, k vytváření prostoru pro jejich seberealizaci a k rozvoji
přirozeného nadání. Poskytuje žákům příležitosti zažít úspěch. Cílem je
vytváření pozitivního vztahu ke vzdělání a motivace k dalšímu
celoživotnímu vzdělávání.
Školní vzdělávací program obsahuje pestrou nabídku činností a aktivit pro
děti s různou úrovní nadání. Záleží pouze na rozhodnutí a odpovědnosti
žáků a jejich rodičů, jak této nabídky využijí.
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Metody a formy výuky
Základem je způsob učení, který staví na osobních předpokladech
každého žáka. Používané metody jsou ve většině případů pro žáky
zajímavé a motivující. Velmi častá je skupinová práce žáků. Důraz je
kladen na propojování výuky s praktickými zkušenostmi žáků, například
metodou projektového vyučování. Pro každou třídu je v průběhu školního
roku připraveno několik celodenních projektů a podle možností i jeden
společný celoškolní projekt.
Ve všech třídách 1. – 3. ročníku jsou zavedeny tzv. „volné středy“, kdy žáci
nemusí nosit do školy učebnice. Tento den slouží k uvolnění a přerušení
přísunu nových informací v českém jazyce a matematice. Výuka je
soustředěna převážně na estetické předměty – výtvarná výchova,
hudební výchova, tělesná výchova. Ve vyšších ročnících je český jazyk
zařazen formou dílny čtení. Někdy jsou tyto dny koncipovány jako malé
projekty. Na celý den je zvoleno určité téma, které prolíná všemi
předměty. V tyto dny jsou také co nejvíce zařazovány exkurze, tematické
vycházky a návštěvy různých kulturních akcí.

Výuka čtení genetickou metodou
Genetická metoda čtení vychází z dovednosti téměř každého šestiletého
dítěte, které se umí podepsat velkým hůlkovým písmem. Zároveň se
provádí hlásková i písmenková syntéza a analýza slov. Po přípravném
čtení slov následuje čtení textu. Žáci zapisují slova i věty hůlkovým písmem.
To, co přečtou, si zapíší. Psaní podporuje čtení, žáci se naučí nejen dobře
číst, rychleji si zapamatují písmena, ale získávají průpravu i pro psaní. Poté
následuje přechod na čtení textu malými tiskacími písmeny.

Výuka psaní
Od září 2010 se žáci v prvním ročníku učí psát novým písmem Comenia
Script. Jedná se o praktické psací písmo pro děti, které je jednoduché,
moderní a současné. Má sloužit jako základní psací tvar, který bude
obohacen o individuální tendence každého písaře, který si písmo
přizpůsobí.
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Výuka matematiky
Od září 2012 se žáci učí matematiku novou metodou profesora
RNDr. Milana Hejného. Ta spočívá v tom, že matematika je vyučována
jako dobrodružství vlastního objevování.

Profesor Milan Hejný „Matematiku má dítě v sobě, naslouchejte mu.“
Dítě se matematiku učí nejlépe tak, že ji samo „tvoří“ a vysvětluje své
myšlenky. Často přitom objeví něco nového. Ten „aha okamžik“ si pak
pamatuje napořád.
Sám žák matematiku vymýšlí a tvoří. Tedy přesněji nikoli přímo žák, ale celá
třída. Každé dítě má vlastní zkušenosti, a když se tyto jejich zkušenosti
sečtou, jeden řekne jedno, další tamto, dochází k synergii. A celá skupina
tím prostřednictvím diskuse „vygeneruje“ moudro.
Učitel má celý tento proces umožnit. Musí být velice opatrný na to, co
říká. Když mu třeba dítě položí otázku, tak přímo neodpoví, ale dovede
třídu, aby v diskusi k odpovědi dospěla sama. Matematiku skrze tento
okamžik vnímají zážitkem.
Další otázka je, do jaké míry může rodič pomáhat dítěti, které je učeno
touto metodou. Někteří rodiče jsou nešťastní, že ta matematika je nějaká
jiná, že dítěti nemohou pomoci. Jenže oni mu mohou ohromně pomoci.
A to tak, že se ho jen ptají, jak se toto řeší, jsou rádi z úspěchů, které dítě
má, ale nevstupují mu do toho, nemají pocit, že oni musí být nositeli toho
moudra. Oni jsou pro dítě vrba, která ho poslouchá. Když mi dítě své
myšlenky vykládá, tak je znovu prožívá.
Zdroj: Phttp://zpravy.idnes.cz/rozhovor-s-profesorem-hejnymd26/domaci.aspx?c=A141210_140806_domaci_zt

Organizace výuky
Škola je pro všechny žáky otevřena od 7.00 hodin. Vyučování začíná
v pondělí v 8.30 a v dalších dnech v 8.15 hodin. Ve škole se nezvoní. Na
konec přestávky upozorní žáky službu konající vyučující zhasnutím světel
na chodbě. Vyučovací hodinu ukončuje vyučující. Ve všech třídách a na
chodbách jsou pro lepší časovou orientaci žáků umístěny hodiny.
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O přestávkách mají žáci naprostou volnost pohybu po celé budově školy.
Mohou sportovat na chodbách, kde mají k dispozici deset stolů na stolní
tenis a koše na košíkovou s měkkým míčem. Během „velké“ dvaceti pěti
minutové přestávky mohou sportovat i v obou tělocvičnách. Žáci, kterým
vyhovuje o přestávce spíše klid, si mohou číst v klidové zóně v audioučebně.
Rozvrh jednotlivých tříd je upraven tak, aby žáci stravující se ve školní
jídelně měli možnost naobědvat se do 13.10 hodin. K tomu je určena
dvaceti pěti minutová přestávka po páté vyučovací hodině a další
individuální úpravy v rozpisu nástupů na obědy. Později obědvají pouze
žáci ze tříd, které mají 5. a 6. vyučovací hodinu tělesnou výchovu. Po
skončení vyučování je odchod žáků ze třídy do šaten a do školní jídelny
individuální. Žáci mohou zůstat ve třídě, sportovat na chodbách nebo
samostatně pracovat v počítačové učebně.

Hodnocení
Pro hodnocení žáků 1. – 5. ročníku se používá slovní hodnocení,
poskytujeme tak žákovi i jeho rodičům zpětnou vazbu, jak zvládá
probíranou látku, jaký pokrok dosáhl vzhledem ke svým individuálním
možnostem. Toto hodnocení se používá v průběhu roku i na vysvědčení.
To znamená, že žáci nedostávají žádné známky ani jiné formy odměn.
Pro sebehodnocení žáků a pravidelné poskytování písemné zpětné vazby
třídní učitelkou nebo dalšími vyučujícími se v 1. - 3. ročníku používají
týdenní plány pro žáky. Ty obsahují stručný výčet učiva pro daný týden,
místo pro vyjádření žáka, jak si myslí, že si učivo osvojil, a následné
vyjádření vyučujícího.

Výuka cizích jazyků
Výuka anglického jazyka je zařazena do učebního plánu od třetího
ročníku s tříhodinovou týdenní dotací a výuka dalšího cizího jazyka
povinně pro všechny žáky do osmého ročníku. Od šestého ročníku si
v rámci volitelných předmětů mohou žáci přibrat konverzaci v anglickém
jazyce. Od osmého ročníku mají všichni žáci tři hodiny týdně další cizí jazyk
- francouzštinu nebo němčinu.
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Asistentská činnost
Asistentská činnost vychovatelek školní družiny přispívá k větší efektivitě
výuky v jednotlivých třídách. Asistentky pracují samostatně s polovinou
třídy nebo společně s třídní učitelkou s celou třídou. Rozsah asistentské
činnosti je individuální podle požadavků třídních učitelek.

Tělesná výchova
V 1. – 8. ročníku se vyučují tři hodiny tělesné výchovy týdně. Od 4. ročníku
se při hodinách tělesné výchovy dělí třídy na skupiny chlapců a dívek.
Žáci 6. – 9. ročníku navštěvují výběrovou tělesnou výchovu. Tři hodiny
tělesné výchovy jsou rozděleny na dva bloky. V jednohodinovém bloku
absolvují žáci základní tělesnou průpravu a pro dvouhodinový blok si
vybírají z nabídky sportů – košíková, florbal, badminton a plavání – jeden
sport na celý školní rok.

Školní družina
Provoz školní družiny začíná v 6.45 hodin a končí v 16.45 hodin. Rodiče
platí za docházku svého dítěte do školní družiny měsíční poplatek 200 Kč.
Školní družina nabízí dětem mimo pestrého programu i činnost
v bezplatných zájmových kroužcích. Jsou to kroužky hry na zobcovou
flétnu, keramický kroužek, kroužek stolního tenisu, míčových her a malý
kutil. Jeden den v týdnu mají děti možnost vybrat si vlastní program podle
svého zájmu. Při své činnosti družina pravidelně využívá tělocvičnu,
cvičnou kuchyň, keramickou dílnu a počítačovou učebnu.
Pravidelné jsou i návštěvy dopravního hřiště, zimního stadionu a městské
knihovny.
Školní družina je v provozu podle požadavků rodičů a zájmu žáků také
o vedlejších prázdninách a volných dnech ředitele školy.

Volitelné předměty
Ve všech ročnících druhého stupně je zavedena diferenciace formou
volitelných předmětů. To umožňuje větší respektování individuálních
studijních předpokladů žáků, vyšší motivaci při studiu zvolených předmětů
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a vede žáky k osobní odpovědnosti za výběr předmětů v závislosti na
přijímacím řízení a dalším úspěšném studiu na střední škole.
V šestém a sedmém ročníku si žáci volitelné předměty vybírají podle svého
zájmu a nadání. Ve vyšších ročnících probíhá výběr především podle
předpokládané orientace při volbě povolání.
Do učebního plánu jsou volitelné předměty zařazeny na základě zájmu
žáků a podle provozních možností školy. Bloky volitelných předmětů
v rozvrhu jednotlivých ročníků jsou sestaveny po konzultaci se žáky tak,
aby vyhovovaly co největšímu počtu žáků. V 6. a 7. ročníku si žáci vybírají
z nabídky sedmi volitelných předmětů dva předměty. Pro 8. ročník je
nabízeno dvanáct předmětů, ze kterých si žáci vybírají tři předměty. Žáci
9. ročníku si v letošním roce mohli vybrat pro čtyři hodiny volitelných
předmětů z nabídky třinácti předmětů.
V nabídkách volitelných předmětů jsou konverzace z anglického, jazyka,
semináře a cvičení z českého jazyka a matematiky, seminář z filozofie,
seminář z anglického jazyka, praktika z chemie, fyziky, přírodopisu,
technická praktika, strategie řešení úloh, příprava projektů, tvorba
webových stránek, pohybové aktivity a výtvarný seminář.

Program „Spolu to dokážeme“
Nedílnou součástí školního vzdělávacího programu je řada dalších
činností, které úzce souvisí především s osobnostně sociální výchovou
žáků. Jedná se o systém výukových seminářů, sportovních kurzů
a projektových dnů, který výrazně zasahuje výchovnou i naukovou složku
vzdělávání během celého školního roku. Ovlivňuje pozitivně klima tříd
i celé školy, přispívá ke změně motivace žáků a ke změnám vyučovacích
metod. Tomu velmi napomáhá, že naprostá většina výukových seminářů
a kurzů probíhá jako pobytové v přírodním prostředí.
Cílem programu „Spolu to dokážeme“ na prvním stupni je průběžné
vzájemné poznávání žáků i pedagogů, zvyšování sebedůvěry žáků,
zkoumání a uvědomování si vlastní osobnosti, aby se děti vnímaly
s vědomím svých individuálních odlišností a také se tak přijímaly.
Prostřednictvím jednotlivých aktivit je podporována vzájemná úcta mezi
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žáky, sebeúcta, důvěra a zároveň odpovědnost. Velká pozornost je
věnována základním životním dovednostem a seznámení a uvědomění si
vlastních práv každého dítěte, společnému stanovení pravidel soužití pro
žáky i pedagogy.
Hlavním cílem programu na druhém stupni je rozvíjení dovedností
získaných na prvním stupni a současně vytvoření dobře fungujícího týmu
žáků i učitelů, kde jsou vzájemné vztahy založeny na důvěře,
respektování jednoho druhým, pomoci druhému, spolupráci a toleranci.
Formuje se tak kolektiv, který by měl být pro všechny žáky místem, kde se
cítí bezpečně, místem, které jim pomůže vyhnout se případnému
rizikovému chování – šikanovaní, užívání drog a alkoholu, patologickému
hráčství apod.
Cílem sportovních kurzů je seznámit žáky se zajímavou sportovní činností
a nabídnout jim tak další možnosti trávení volného času. Kurzy jsou
zaměřeny na zvládnutí základů různých sportů, například běžeckého
a sjezdového lyžování, turistiky, cykloturistiky, vodní turistiky a základů
horolezectví. Rozvíjí se při nich vzájemná pomoc, podřízení se možnostem
celé skupiny, zvládnutí fyzicky náročných situací, seznámení se základními
dovednostmi pro pobyt v přírodě a táboření.

ORGANIZACE PRVNÍHO ROČNÍKU
Žáci prvního ročníku jsou na této škole rozdělováni do paralelních
tříd podle data narození tak, aby mezi dětmi v jedné třídě byly
minimální věkové rozdíly.
Třídní učitelky prvních tříd pro školní rok 2021/2022 Vám budou
představeny na informativní schůzce rodičů budoucích prvňáčků
v červnu 2021.
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DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU
Vstup do první třídy základní školy představuje pro dítě velkou životní
změnu. Mění se role dítěte, prostředí, dospělí i vrstevníci, denní program,
náplň činnosti, nároky i požadavky. Aby dítě mohlo zvládnout tuto
náročnou situaci bez vážnějších problémů, mělo by být nejen dostatečně
vývojově a sociálně zralé, ale také dobře připravené.
Následující desatero nabízí rodičům dětí předškolního věku základní
informace o tom, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do
základní školy. Jsou zde zachyceny jak výchovné, tak vzdělávací
předpoklady. Je třeba mít ale na zřeteli, že zrání dítěte je nerovnoměrné,
že každé dítě nemusí všech parametrů dosáhnout, ale může se k nim
přiblížit.
Přehled základních dovedností propojuje a sjednocuje cíle rodiny a školy.
Proto je velmi důležitá spolupráce rodiny a školy, která se podílí na
vzdělávání dítěte.

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé,
vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze.
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné, hází
a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném
prostředí se pohybuje bezpečně
• svlékne se, oblékne i obuje, zapne a rozepne zip a knoflíky, zaváže si
tkaničky, oblékne si čepici, rukavice
• je samostatné při jídle, používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje
čistě, požívá ubrousek
• zvládá samostatně osobní hygienu, používá kapesník, umí se
vysmrkat, umyje a osuší si ruce, použije toaletní papír, použije
splachovací zařízení, uklidí po sobě
• zvládá drobné úklidové práce, uklidí předměty a pomůcky na
určené místo, srovná hračky
• postará se o své věci a udržuje v nich pořádek
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2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné
kontrolovat a řídit své chování.
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• zvládá odloučení od rodičů
• vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
• ovládá se a kontroluje, reaguje přiměřeně na drobný neúspěch,
dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit
konkrétní činnosti či situaci
• je si vědomé zodpovědnosti za své chování
• dodržuje dohodnutá pravidla

3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové
a komunikativní dovednosti.
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• vyslovuje správně všechny hlásky
• mluví ve větách, dovede vyprávět příběh, popsat situaci
• rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí
• má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat většinu toho, čím je
obklopeno
• přirozeně a srozumitelně hovoří s dětmi i dospělými
• spolupracuje ve skupině

4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku,
pravolevou orientaci.
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• je zručné při zacházení s předměty denní potřeby, hračkami,
pomůckami a nástroji, pracuje se stavebnicemi, modeluje, stříhá,
kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává a nalepuje
• zvládá činnosti s drobnějšími předměty, jako jsou korálky a drobné
stavební prvky
• umí napodobit základní geometrické obrazce a různé tvary
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5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové
vjemy.
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• rozlišuje a porovnává podstatné znaky a vlastnosti předmětů, barvy,
velikost, tvary, materiál, nachází jejich společné a rozdílné znaky
• rozlišuje zvuky běžných předmětů a akustických situací
• najde rozdíly na dvou obrazcích, doplní detaily
• postřehne změny ve svém okolí, na obrázku, co je nového, co chybí
• reaguje správně na světelné a akustické signály

6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové
operace a orientovat se v elementárních matematických
pojmech.
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• má představu o čísle, ukazuje na prstech či předmětech počet,
počítá na prstech, umí počítat po jedné, chápe, že číslovka
vyjadřuje počet
• orientuje se v elementárních počtech, vyjmenuje číselnou řadu
a spočítá počet prvků minimálně v rozsahu do pěti
• rozpozná základní geometrické tvary kruh, čtverec, trojúhelník
• rozlišuje a porovnává vlastnosti předmětů
• třídí, seskupuje a přiřazuje předměty dle daného kritéria, korálky do
skupin podle barvy, tvaru, velikosti
• chápe jednoduché vztahy a souvislosti, řeší jednoduché problémy
a situace

7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost
a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit.
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• soustředí pozornost na činnosti po určitou dobu přibližně deset až
patnáct minut
• dokáže se soustředit i na ty činnosti, které nejsou pro něj aktuálně zajímavé
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• zapamatuje si, co prožilo, vidělo, slyšelo, je schopno si toto
po přiměřené době vybavit a reprodukovat
• pamatuje si říkadla, básničky, písničky
• přijme úkol či povinnost, zadaným činnostem se věnuje soustředěně,
neodbíhá k jiným, dokáže vyvinout úsilí a dokončit je
• postupuje podle pokynů
• pracuje samostatně

8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň
sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině.
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• uplatňuje základní společenská pravidla, pozdraví, umí požádat,
poděkovat, omluvit se
• navazuje kontakty s dítětem i dospělými, komunikuje s nimi zpravidla
bez problémů, s dětmi, ke kterým pociťuje náklonnost, se kamarádí
• nebojí se odloučit na určitou dobu od svých blízkých
• je ve hře partnerem, vyhledává partnera pro hru, v zájmu hry
se domlouvá, rozděluje a mění si role
• zapojí se do práce ve skupině, při společných činnostech
spolupracuje, přizpůsobuje se názorům a rozhodnutí skupiny
• v rodině a ve skupině dodržuje daná a pochopená pravidla, pokud
jsou dány pokyny, je srozuměno se jimi řídit
• k ostatním dětem se chová přátelsky, citlivě a ohleduplně
• je schopno brát ohled na druhé, dokáže se dohodnout, počkat,
vystřídat se, pomoci mladším

9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost.
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• pozorně poslouchá či sleduje se
dramatické či hudební představení

zájmem

literární,

filmové,

• zaujme je výstava obrázků, loutek, návštěva zoologické či botanické
zahrady, statku, farmy apod.
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• je schopno se zúčastnit dětských kulturních programů, zábavných
akcí, slavností, sportovních akcí
• svoje zážitky komentuje, vypráví, co vidělo, slyšelo, dokáže říct, co
bylo zajímavé, co jej zaujalo, co bylo správné, co ne
• zajímá se o knihy, zná mnoho pohádek a příběhů, má své oblíbené
hrdiny
• vytváří, modeluje, kreslí, maluje, stříhá, lepí, vytrhává, sestavuje, vyrábí
• hraje tvořivé a námětové hry například na školu, na rodinu, na
cestování, na lékaře

10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě
i v praktickém životě.
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• vyzná se ve svém prostředí doma a ve škole, spolehlivě se orientuje
v blízkém okolí, ví, kde bydlí, kam chodí do školky, kde jsou
obchody, a hřiště
• zvládá běžné praktické činnosti a situace, s nimiž se pravidelně
setkává, například dovede vyřídit drobný vzkaz, nakoupit a zaplatit
v obchodě, říct si o to, co potřebuje, ptá se na to, čemu nerozumí,
umí telefonovat, dbá o pořádek a čistotu, samostatně se obslouží,
zvládá drobné úklidové práce
• ví, jak se má chovat doma, v mateřské škole, na veřejnosti,
u lékaře, v obchodě, na chodníku, na ulici, při setkání s cizími
a neznámými lidmi a snaží se to dodržovat.
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