
Dodatek č. 2  

ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání 

 

 

„ŠIKOVNÉ RUCE“ 

výchovně vzdělávací projekt doplňující ŠVP PV 

 

 

Popis projektu: 
 

Nápad realizace projektu „Šikovné ruce“ vychází ze zájmu 

dětí o pracovní činnosti, tvorbu a práci s různými materiály 

i z oblíbených aktivit se spoluúčastí rodičů, kdy si děti mohou 

vyzkoušet reálnou práci ze světa dospělých (v rámci svých 

možností a za pomoci starších kamarádů, či příbuzných). 

Důležitým faktorem je také oceňování práce své i práce 

druhých. Vše podpořeno vhodnými metodami a formami práce, 

potřebami dětí zkoušet nové věci, rozvíjet svoje schopnosti a posouvat možnosti toho, 

co dokáží. Velmi důležitá je přitom i podpora a ocenění ze strany dospělých a možnost 

a vytváření podmínek pro spolupráci s nimi, společné prožívání, sdílení a vytváření pocitu 

sounáležitosti. 

Projekt je v souladu se Školním vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání naší 

školy, dlouhodobými didaktickými i ekologickými cíli naší školy, se zaměřením školy a také 

s cíli dlouhodobého vzdělávacího programu „V souladu s přírodou – Indiánská osada“, 

jehož udržitelnost je 5 let. 

 

 

Cíle projektu: 

 podpora zájmu dětí o pracovní činnosti, vytváření vztahu dětí k práci, pracovním 

činnostem 

 rozvíjení pracovních dovedností dětí, setkání s novými činnostmi 

 dodržování zásad bezpečnosti práce s různým nářadím, pomůckami i materiály 

 oceňování práce svojí i druhých 

 rozvíjení trpělivosti, pečlivosti, vůle, tvořivosti, fantazie 

 společné poznávání a prožívání 

 rozvoj a podpora sebevědomí dítěte 

 práce s nářadím a pracovními pomůckami 

 pochopení jednoduchých pracovních postupů, řešení problémů 

 získávání povědomí o hodnotě práce, potažmo výrobku 

 rozvoj jemné a hrubé motoriky 

 přirozené sdílení prožitků s kamarády, rodinou 

 

 
 

Příklad aktivit školy v rámci tohoto projektu: 

 společně to zvládneme – děti mohou do školy přinést ukázky toho, co vytvořily se 

svými rodiči, prarodiči nebo sourozenci (tématické výstavky v mš v době významných 

svátků v roce - Velikonoc, Vánoc) 



 dárky pro nejbližší – výroba dárků pro naše blízké k různým příležitostem v průběhu 

roku (Vánoce, Den matek, nebo jen pro radost rodičům) 

 tričko pro každého – společné tvořivé odpoledne na školní zahradě, kdy si děti 

ve spolupráci s rodiči vyrobí vlastní originální tričko (barvení, tisk, kreslení, případně 

stříhání, úpravy) 

 pracovní dílny aneb „ze starého nové“ – oslava Dne Země formou výroby 

recyklovaných věcí 

 hněteme, tvoříme, zatloukáme, šroubujeme, vyšíváme – odpoledne s rodiči 

a kamarády na školní zahradě, kdy si děti mohou vyzkoušet práci s různým nářadím 

i různými materiály (tvarovací hmoty, písek, papír, dřevo, kov, …) a svou snahu 

proměnit za malou radost (ocenění práce) 

 dárek pro Elišku – tvorba společného třídního dárku (každá třída vytvoří vlastní 

originální) pro postiženou Elišku, se kterou se budeme v letošním školním roce loučit, 

protože odchází do základní školy (společná práce, sdílení, smysl hotového výrobku, 

tvoření) 

 ruce farmářů – výprava na venkovskou farmu, kde budou děti poznávat, co všechno 

ruce farmářů dělají, co dovedou, jak pracují, o koho se starají – co chovají a pěstují 

a některé práce a činnosti si i prakticky budou moci vyzkoušet 

 zasadíme, zaléváme, pěstujeme, radost máme – sázení rostlinek, starost a péče o ně, 

pozorování (pěstování a pozorování ve třídách, nová pařeniště na školní zahradě, péče 

o rostlinky) 

 cvičení, to nic není – pravidelné zdokonalování obratnosti, koordinace, cvičení 

bez i s náčiním, balanční cviky, radost z pohybu (v tom všem hrají ruce důležitou roli) 

 už to umím, už to znám, zvládnu to a udělám – rozlučkové odpoledne s budoucími 

prvňáčky na konci školního roku, kdy si děti hravou formou ověří, co se všechno 

naučily po dobu docházky do mateřské školy 

 těsto máme, opékáme – společné odpoledne na školní zahradě s opékáním „chlebové 

pochoutky“ (zpracování těsta, namotávání na alobal na prutu, opékání s rodiči, 

prarodiči) 

 ekotvoření – tvoříme společně se školáky, interaktivní program 

 slavnost stavění týpí – při příležitosti obnovení týpí po zimním období proběhne 

slavnost spojená s touto událostí a děti budou moci tvořit malé vlastní týpí 
 

 

 

Cílové skupiny: 

 děti z mateřských škol 

 rodiče, sourozenci, příbuzní 

 veřejnost 

 žáci 28. ZŠ Plzeň 

 
 

Spolupráce s: 

 28. ZŠ Plzeň 

 ZOO a BZ Plzeň 

 Městskou policií Plzeň 

 rodiči našich dětí 

 veřejností 
 



Zajištění projektu: 

Projekt bude organizačně zajištěn pedagogy a provozními zaměstnanci školy. Aktivity, 

činnosti a plánované akce budou realizovány v podobě řízených činností v rámci PVČ, 

nadstandardních aktivit v rámci běžné provozní doby školy, nebo v odpoledních hodinách 

po ukončení denního provozu.  

Materiálně zajistí škola plánované aktivity z vlastních zdrojů, z příspěvku na provoz školy, 

z možné dotace (žádost o dotaci byla podána na MMP) a z materiálů získaných sběrem 

od rodičů a příbuzných dětí. 

Provázanost projektu se ŠVP PV 6. mateřské školy: 

Smyslem celého projektu je podporování rozvoje jemné i hrubé motoriky u dětí, 

zdokonalování dětí v praktických dovednostech, pracovních činnostech a vztahu dětí k práci. 

Děti si formou hry a prožitkových činností prakticky vyzkouší různé pracovní dovednosti, 

zdokonalí se v zacházení s různými materiály a pracovními pomůckami i nářadím, budou 

vnímat úsilí vynaložené při tvorbě něčeho nového i možnost mít užitek z práce, udělat 

někomu jinému radost, vytvořit smysluplnou věc.   

Projekt čerpá z integrovaných bloků „Oheň“, „Voda“ a „Vzduch“ – tyto živly jsou zdrojem 

energie, která je potřebná i při jakékoliv činnosti, při vynaložení úsilí k tvorbě i péči 

o rostliny. Integrované bloky „Země“ a „My“ zase doplňují podstatu projektu o velké 

množství materiálů a přírodnin, které naše planeta k této tvorbě poskytuje a také důležité 

vlastnosti člověka, díky nimž může vytvořit něco nového, hodnotného a užitečného. Pro děti 

je velmi důležitý i fakt, že si mohou ověřit, co už zvládnou (třeba i ve spolupráci s rodiči 

a za jejich podpory), nebo si i vyzkoušet a naučit se něco nového, co se jim dosud zdálo těžké.  

 

 

 

Č. j.: 17/2015 

Vypracovala: ředitelka 6. mateřské školy Plzeň, Republikánská 25, příspěvková organizace a 

pedagogové školy 

Projekt je dodatkem k ŠVP PV 6. mateřské školy Plzeň, Republikánská 25, příspěvková 

organizace, na školní rok 2014/2015 

 

Byl projednán a schválen na pedagogické radě dne 14.1.2015 

Platný od: 25.3.2015 

 

 

 

Mgr. Martina Baníková 

ředitelka 6. mateřské školy Plzeň 


