
OKRUHY KE SZZ STUDIJNÍHO OBORU:     
UČITELSTVÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY 
 
(aktualizace září 2018) 
 
 
1. Předškolní pedagogika jako vědní obor 
Předškolní pedagogika v systému pedagogických disciplín.  
Vztah předškolní pedagogiky k pedagogickým vědním disciplínám a k jiným vědám. 
Terminologie oboru pedagogika a předškolní pedagogika. 
Předškolní vzdělávání v legislativě: zákony 561/2004, 563/2004, 151/2018 Sb., 27/2016 ve          
znění pozdějších předpisů. 
 
2. Mateřská škola- instituce pro řízené vzdělávání 
Předškolní vzdělávání jako součást celoživotního učení a vzdělávání, programy na úrovni           
ISCED 0, současná mateřská škola, funkce mateřské školy, znaky osobnostně orientované           
předškolní výchovy. 
 
3. Změny v pojetí dítěte v historickém kontextu  
Pojetí dítěte a dětství v historickém kontextu. (období od antiky po současnost). 
Odkaz v dílech vybraných osobností: J. A. Komenský, J. J. Rousseau, J. Locke, J. H.              
Pestalozzi, F. Fröbel, E. Keyová, R. Steiner, M. Montessoriová, J. Dewey. 
 
4. Historický vývoj práv dítěte 
Lidská práva a Úmluva o právech dítěte.  Úmluva o právech dítěte V ČR.  
Výchova a vzdělávání, rodina, ochrana cti a lidské důstojnosti, sdružování a volný čas dětí,              
výchova dětí ve volném čase, ochrana práv menšin, nediskriminace a netolerance. 
 
5. Znaky současného dětství (medializované, konzumní, scholarizované, proplánované        
oproti zanedbávanému, emocionálně přetížené, agresivní oproti viktimizovanému. Dítě jako         
osobnost v kontextu předškolního kurikula, pojetí dítěte ve vybraných koncepcích, dětské          
poznání a jeho intepretace světa. 
Dvouleté děti v MŠ v kontextu RVP PV, podmínky vzdělávání pro dvouleté děti, legislativní            
ukotvení. 
 
6. Vývoj veřejných předškolních institucí v Evropě  
Specifika, významní představitelé a jejich názory: 
Anglie (Owen); Francie (Oberlin, Cochin, Carpentierová); Německo (Fröbel, Herbart),         
Rakousko-Uhersko (Brunswicková-Korompová, Detmold, Svoboda, Jarníková, Süssová). 
 



7. Předškolní kurikulum  
Analýza, významné osobnosti, inspirace pro současnost. 
Počátky a inspirace ve výchovné koncepci: J. V. Svobody. 
Vývoj osnov a programů výchovné práce od počátků 20. století po rok 1989. 
 
8. Kurikulární reforma v podmínkách českého školství 
Vývoj po roce 1989. 
Zelená kniha: České vzdělávání a Evropa, strategie rozvoje lidských zdrojů při vstupu o EU              
(1999) 
Bílá kniha: Národní program rozvoje vzdělávání v České republice jako systémový          
projektový dokument (analýza se zaměřením na předškolní vzdělávání). 
Dlouhodobé záměry vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky (MŠMT) 
Systém kurikulárních dokumentů. 
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v aktuálním znění a jeho analýza. 
Specifika předškolního vzdělávání, rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání, obsah          
předškolního vzdělávání, podmínky předškolního vzdělávání, klíčové kompetence dítěte        
předškolního věku.  
 
9. Zahájení předškolního vzdělávání  
Vstup dítěte do mateřské školy, adaptační režim, způsobilost a připravenost dítěte pro vstup             
do MŠ, přechod dítěte z rodiny do MŠ, vytváření vztahů v kolektivu předškolních dětí (dítě a              
skupina dětí, dítě a učitel), změny rolí – „dítě v MŠ“, reakce dětí při nástupu do MŠ,                 
připravenost MŠ na příchod nového dítěte, spolupráce s rodinou dítěte. 
Poslední povinný rok předškolního vzdělávání, legislativní ukotvení, možnosti plnění         
povinného předškolního vzdělávání. 
 
10. Školní zralost a školní připravenost 
Zahájení povinné školní docházky, odklad povinné školní docházky z hlediska platné           
legislativy. Pedagogická diagnostika v oblasti posuzování školní připravenosti z pohledu          
předškolního kurikula (RVP PV) a vývojových škál. 
 
11. Zájmy a potřeby dítěte předškolního věku  
Analýza základních potřeb dítěte a jejich uspokojování v podmínkách mateřské školy           
v souladu s předškolním kurikulem se zaměřením na podmínky předškolního vzdělávání. 
(Masslow, Langmeier, Matějček, Dunovský). Charakteristika zájmů. 
 
12. Hra a její význam v předškolním vzdělávání 
Terminologické vymezení pojmu hra, znaky a vlastnosti hry. Hra v období předškolního věku             
dítěte, hra v jednotlivých etapách vývoje dítěte, hra v pojetí současného předškolního          
vzdělávání, hra jako prostředek individualizace v předškolním vzdělávání. 
Klasifikace her z pedagogického a psychologického hlediska. Význam hry pro rozvoj          
kognitivní, psychomotorické a afektivní oblasti. Pojetí hry významných představitelů         



v historickém vývoji, teorie hry (S. Hall, H. Spencer, S. Freud, J. Piaget, E. H. Erikson).               
Kooperativní hra a její základní komponenty. Hra a její význam v pedagogické diagnostice.            
Plánování hrových činností. Hračka v životě dítěte. 
 
13. Inspirace v práci Piageta, Vygotského, Rogerse 
Podpora žádoucího chování dítěte. Přístup k dítěti – inspirace v názorech C. R. Rogerse.            
Poznání jako výsledek zkušenosti dítěte (Piaget, Vygotskij). Podpora schopnosti decentrace. 
Konstruktivismus v předškolním vzdělávání. Interakce v předškolním vzdělávání.      
Reprezentace jako způsob zpracování a uchování prožitků. 
 
14. Edukační proces v podmínkách MŠ 
Organizační formy využívané v předškolním vzdělávání (individuální, individualizované,       
skupinové, frontální), vyváženost řízených a spontánních činností. 
Metody vzdělávání (Maňák, Lerner).  
Metody výchovy: metody rozumové instrukce, citového a názorného působení, rozvoje          
morálního úsudku, usměrňování činnosti dětí, metody utváření situací pro samostatnou          
činnost dětí. 
Materiální a didaktické prostředky v práci učitele MŠ 
Pedagogické zásady v práci předškolního pedagoga.  
Uplatňování prožitkového a kooperativního učení (typy kooperace, znaky kooperativního         
učení), spontánní sociální učení. 
 
15.  Osobnosti učitele 
Historický exkurz - vzdělávání učitelek MŠ v naší zemi od roku 1872 po současnost;             
současný systém přípravného vzdělávání učitelů MŠ. 
Kompetence učitele, role učitele. 
Povinnosti učitele vyplývající z legislativy a důležité dokumenty vztahující se k předškolnímu          
vzdělávání. Příprava v práci učitele MŠ (reflexe, sebereflexe) 
Učitel jako aktér předškolního vzdělávání – osobnostní zřetel v přístupu k dítěti, rozvoj           
dětských potencialit v kontextu přípravy na zahájení povinné školní docházky 
 
16. Alternativní a inovativní programy v předškolním vzdělávání  
Charakteristika, filozofie, východiska a zásady v pojetí jednotlivých vzdělávacích programů:          
vzdělávací program MŠ s waldorfskou pedagogikou, MŠ pracující podle systému M.           
Montessori, vzdělávací program Začít spolu, Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole,           
Lesní MŠ, dětské skupiny. Legislativní ukotvení těchto programů. 
 
17. Evaluace a autoevaluace 
Zajišťování kvality, monitorování a hodnocení vzdělávání, externí a interní evaluace školy,           
evaluace výsledků práce školy, autoevaluace – vymezení pojmu, autoevaluační proces ve           
škole, oblasti, cíle, kritéria a indikátory, metody, nástroje autoevaluace, plán autoevaluace           



MŠ, hospitace v podmínkách MŠ, evaluační a autoevaluační mechanismy, metody získávání          
informací o podmínkách, průběhu a výsledcích práce školy. 
 
18. Tvorba ŠVP a TVP pro předškolní vzdělávání 
Vymezení pojmů, analýza vzdělávacích potřeb, algoritmy tvorby školního a třídního          
vzdělávacího programu, cíle vzdělávání a jejich vlastnosti, operacionalizace cílů do podoby           
konkrétních vědomostí, dovedností a požadavků očekávaného chování, taxonomie cílů         
vzdělávání, taxonomie učebních úloh podle Tollingerové. 
 
19. Rodina 
Informatorium školy mateřské J. A. Komenského (analýza). 
Rodina jako partner školy, komunikace a spolupráce mezi MŠ a rodinou. Současná rodina,             
funkce rodiny, charakteristické znaky funkční rodiny, nesprávné výchovné styly v rodině,           
pedagogická diagnostika rodiny, spoluúčast rodičů na předškolním vzdělávání v pojetí RVP           
PV, formy spolupráce, vytváření plánu spolupráce rodiny a mateřské školy.  
 
20. Pedagogická diagnostika v práci předškolního pedagoga  
Vymezení pojmu diagnostika, diagnóza, typy pedagogické diagnostiky, proces pedagogického         
diagnostikování v podmínkách mateřské školy, metody pedagogické diagnostiky, hodnocení a          
prognóza rozvoje dítěte předškolního věku ve vztahu ke klíčovým kompetencím. Analýza           
spontánní hry dítěte jako prostředek pedagogické diagnostiky. 
 
21. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných           
v podmínkách MŠ 
Inkluze, integrace, vzdělávání dětí s tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním postižením,          
s poruchami pozornosti a vnímání, poruchami řeči nebo vadami kombinovanými v           
podmínkách běžné MŠ. Péče a vzdělávání dětí se zdravotním znevýhodněním, děti se            
sociálním znevýhodněním. Vzdělávání dětí mimořádně nadaných. Podpůrná opatření, plán         
pedagogické podpory, individuální vzdělávací plán, pedagogická intervence. Školská        
poradenská zařízení. Aktuální legislativní ukotvení. 
 
22. Tvorba projektu rozvoje školy a jeho provázanost se školním vzdělávacím programem,            
škola jako otevřený sociální systém, vnější a vnitřní faktory ovlivňující existenci a rozvoj             
školy, klienti školy, analýza SWOT a možné zapojení pracovníků školy do jejího zpracování,             
závěry z analýzy SWOT jako východisko tvorby projektu rozvoje školy. 
 
23. Elementární učení o přírodě a společnosti  
Poznávání přírody a společnosti v RVP PV. Všestranná edukace jako základ systému            
vzdělávání dětí předškolního věku v pedagogické činnosti a díle J. V. Svobody. Využití             
specifické metodiky při budování představ, základních vědomostí, dovedností, návyků a          
postojů u dětí předškolního věku z hlediska poznávání přírodovědného, společenskovědního a           
vlastivědného. Environmentální výchova vzdělávání a osvěta, udržitelný rozvoj, globální         



rozvojové vzdělávání, interkulturní výchova v činnosti MŠ. Tvorba interdisciplinárních         
edukačních projektů. 
 
23. Dramatická výchova v MŠ: vymezení pojmů, východiska dramatické výchovy, cíle,          
metody a techniky dramatické výchovy v mateřské škole. Základní dovednosti pro dramatické           
jednání, Dramatický proces x dramatický produkt. Loutka v práci učitele MŠ, druhy loutek,            
využití loutek. 
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