
Charakteristika vzdělávacího programu
Školní vzdělávací program je zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro 

předškolní vzdělávání.

Prosazujeme přístup, jehož cíle směřují k dítěti, k jeho rozvoji a učení. Uplatňujeme integrované 
vzdělávání, které svým obsahem i svými metodami práce založenými na prožitkovém učení umožňuje 
dítěti vnímat svět v jeho přirozených souvislostech a získávat reálnější a srozumitelnější pohled na svět a
aktivní postoj k němu.

Základní myšlenkou je naše přesvědčení, že pravidelný, zdravý pohyb by měl patřit k základním 
návykům každého dítěte. Záměrem je celkový rozvoj osobnosti dítěte se zaměřením na jeho zdravý 
vývoj a sportovní všestrannost dětí.

Cílem je podporovat zájem o aktivní sportování a radost z pohybu jako každodenní potřebu a zdravé 
řešení volnočasových aktivit.

Pohyb, hra, pobyt v přírodě, zdravý životní styl i relaxace mají příznivý vliv na rozvoj motorických 
dovedností dětí a jejich zdraví; v kontaktu s přírodou pak působí pozitivně i na emociální rozvoj dětí. 

Snažíme se, aby byl pedagog v roli průvodce dítěte na jeho cestě za poznáním. Aby každé dítě při 
přechodu na vyšší stupeň odcházelo se zdravým sebevědomím a aktivním vztahem k učení, k objevování
světa.

Východiskem pro  efektivní  vzdělávání  je  uspokojování  potřeb  dítěte  předškolního  věku  a  vytváření
podmínek pro jejich naplnění. Vycházíme ze zkušeností a prožitků dítěte, jeho zvídavosti, touze objevovat,
zkoušet a experimentovat.

Uplatňujeme tyto principy:

- učíme děti argumentovat, diskutovat
- motivujeme děti k úspěchu (můžu – chci – dokážu to)
- rozvíjíme komunikační dovednosti ve všech jejich formách
- vytváříme podmínky pro styk s vrstevníky a možnosti získávání sociálních zkušeností a dovedností
- neklademe důraz na objem poznatků, ale na schopnost jejich využití 
- poskytujeme dětem dostatek pohybových aktivit
- s didaktickou nabídkou navazujeme na znalosti a zájem dětí
- necháváme děti přirozeně projevit svoji tvořivost, fantazii
- nepředáváme  dětem  „hotové“  poznatky,  ale  podporujeme učení  formou  hry,  bádání,  objevování,

experimentování.


