
 

 

Motto  

„Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.“ 

 Koncepce školy je zaměřena na osobnostně orientovanou výchovu a 

vzdělávání všech svěřených dětí v křesťanském duchu v laskavém a podnětném 

prostředí. 

  



 

 

 

SPOLU JE NÁM DOBŘE 

Vedeme děti k tomu, aby se staly osobnostmi, které budou schopny vytvářet kolem 

sebe fungující společenství. 

Cílem je: 

- Vést děti k tomu, že jsou všichni kamarádi. 

- Netolerovat násilí a šikanu. 

- Učit děti respektovat druhé. 

- Podporovat mezi dětmi spolupráci. 

- Ukazovat dětem, že má každý ve třídě své místo a všichni jsou si rovni. 

  

Prostředky vedoucí k dosažení cílů: 

- Každodenní aktivity a rituály – například kooperativní hry a činnosti, ranní 

kruh, modlitby. 

- Individuální přístup k dětem. 

- Katecheze vedená podle pedagogiky Franze Ketta. 

- Zodpovědně přistupujeme ke konfliktům, nepřehlížíme je. Snažíme se je 

uchopit jako příležitost k učení se pro další podobné situace. 

- Spolupráce s rodinami dětí a jejich spoluúčast na životě školy. 

  



 

 

 

UMÍME DÁVAT I PŘIJÍMAT 

Vedeme děti k tomu, aby vyrůstaly v osobnosti, které dokáží být skromné, vděčné a 

velkorysé v pomoci druhým. 

Cílem je: 

- Vést děti ke skromnosti ve všech ohledech. 

- Učit děti děkovat, prosit, nabídnout pomoc a vyjadřovat si vzájemnou 

pochvalu. 

- Vést děti k pomoci druhým i mimo MŠ. 

  

Prostředky vedoucí k dosažení cílů: 

- Každodenní rituály školy. 

- Zapojování dětí do charitativních a jiných aktivit, které pomáhají potřebným. 

- Vedení dětí ve skromném prostředí. 

- Environmentální zodpovědnost a výchova k ní. 

- Společné prožívání liturgického roku. 

  



 

 

  

VNÍMÁME A NASLOUCHÁME 

Vedeme děti k tomu, aby vyrůstaly v osobnosti, které budou otevřené životním 

příležitostem a schopné posoudit následky svých činů.   

 

Cílem je:      

- Učit děti pozorně se dívat kolem sebe a podporovat je, aby se učily 

zkušeností. 

- Rozvíjet schopnost trpělivě naslouchat druhým a vnímat jejich potřeby. 

- Vést děti k tomu, aby se uměly samostatně rozhodovat a nést následky svých 

rozhodnutí. 

 

Prostředky vedoucí k dosažení cílů: 

- Podporovat a rozvíjet silné stránky dětí. 

- Činnosti pracující s chybou, které pomáhají dětem vnímat chyby jako 

prostředek k rozvoji. 

- Dáváme dětem přiměřenou míru zodpovědnosti v rozhodování v běžných 

úkonech v MŠ. 

- Učit děti vnímat potřeby své i druhých. 

  



 

 

  

MÁME RÁDI DRUHÉ 

Vedeme děti k tomu, aby vyrůstaly v osobnosti, které budou schopné milovat své 

bližní a budou vstřícné a soucitné k potřebným.  

Cílem je: 

- Vnímat děti bez rozdílů a citlivě přistupovat k jejich individuálním 

potřebám. 

- Dávat svým chováním najevo, že máme všechny děti bez rozdílů rády a 

když potřebují pomoci, mohou se na nás vždy obrátit. 

- Vést děti k ohleduplnosti a ochotě si navzájem pomáhat. 

 

Prostředky vedoucí k dosažení cílů: 

- Vedeme děti k vyjádření emocí a citů, které v nich situace vyvolávají. 

- Dáváme dětem zakoušet pocit potřebnosti a vzácnosti. 

- Probouzíme v dětech touhu otevřít se pro vše nové a vnímat přítomnost 

okamžiku. 

  



 

 

  

MÁME VÍRU A NADĚJI 

Vedeme děti k tomu, aby vyrůstaly v osobnosti, které budou otevřené ve víře v Boha 

a dokáží mít naději v budoucnost. 

Cílem je: 

- Ukazovat dětem důležitost hodnot tím, že stojíme vždy za pravdou, umíme 

uznat vlastní chybu a dbáme na společné hodnoty, které jsme spolu s dětmi 

přijali za své. 

- Být radostné a ukazovat tak dětem naši víru a naději. Těšit se ze společných 

činností s dětmi. 

- Přirozeně ukazovat dětem, že víru lze zachytit také v umění, v hudbě, v 

přírodě. 

- Snažit se, aby děti vnímaly, že víra neznamená, že jsou dokonalé a 

bezchybné.  

- Prožívat společně svátky liturgického roku, na příkladu světců ukazovat, jak 

je pevná víra a naděje v životě důležitá. 

- Pomáhat dětem vnímat, že Bůh je dobrý a má nás rád. 

  

Prostředky vedoucí k dosažení cílů: 

- Dát dětem zakoušet pozitivní postoj k vlastnímu životu. (Mám své místo na 

světě a jsem jeho součástí.) 

- Učit děti vnímat bohatství života v přírodě, kultuře, hudbě a společně s nimi 

žasnout. 

- Pomocí příběhů předávat a ukazovat jedinečnost a neopakovatelnost 

každého života. 

  



 

 

 

JSME ODVÁŽNÍ 

Vedeme děti k tomu, aby vyrůstaly v osobnosti, které budou odvážné ve svém jednání, 

cílevědomé a nenechají se odradit překážkami. 

Cílem je: 

- Pomáhat dětem při překonávání jejich strachů. 

- Nenechávat děti vzdávat věci bez boje a ukazovat jim na vlastním příkladu 

trpělivost a vytrvalost. 

- Dávat dětem najevo naši důvěru v ně. 

- Učit děti samostatně myslet a ocenit originalitu. 

  

Prostředky vedoucí k dosažení cílů: 

- Zadávat dětem přiměřené úkoly a trvat na jejich dokončení. 

- Pomoci dětem zdravě se odloučit od rodičů. 

- Nabídka takových aktivit, při kterých mohou děti bezpečně posouvat 

hranice svých schopností. 

- Vytváření atmosféry důvěry, kde se dítě nemusí bát chybovat, nebo projevit 

strach. Nebude se mu nikdo vysmívat, ale bude podpořeno. 

  



 

 

 

PŘEMÝŠLÍME A RADUJEME SE 

Vedeme děti k tomu, aby vyrůstaly v osobnosti, které budou čestné ve svém jednání, v jednání 

k druhým a radostné v přístupu k životu.  

Cílem je: 

- Prožívat s dětmi svátky radostným způsobem v poklidné atmosféře a bez 

zbytečného shonu. 

- Přizpůsobovat aktivity zájmům dětí a motivovat je do činností, aby je 

prožívaly s radostí. 

- Podporovat děti, aby všechny činnosti vykonávaly, jak nejlépe umí. 

- Rozvíjet dovednosti dětí postupně, podle jejich možností a schopností, aby 

zažily radost z úspěchu a byly tak motivovány k dalšímu posouvání svých 

hranic. 

  

Prostředky vedoucí k dosažení cílů: 

- Zkoumání, objevování – ukazovat dětem krásu kolem nás. 

- Společně se radovat i z běžných věcí. 

- Eliminovat předávání hotových poznatků a dávat prostor pro uplatnění 

vlastní zkušenosti. 

- Podporovat u dětí logické a kritické myšlení přiměřeně jejich věku. 

  



 

 

 

CTÍME PRAVIDLA 

Vedeme děti k tomu, aby vyrůstaly v osobnosti, které budou svým chování 

příkladem ostatním a povedou ostatní ke všeobecné spravedlnosti. 

Cílem je: 

- Být dětem příkladem v našem chování. 

- Ukazovat jim příkladný život a spravedlnost na osobnostech svatých a 

biblických příbězích. 

- Důsledně ale vlídně trvat na dodržování pravidel chování. 

- Všem dětem dávat najevo stejnou lásku, podporu, přistupovat k nim 

spravedlivě. 

  

Prostředky vedoucí k dosažení cílů: 

- Společné vytváření pravidel a důsledná kontrola jejich dodržování. 

- V rámci dohodnutých pravidel dávat dětem samostatnost a důvěru. 

- Nechat děti pocítit důsledky nedodržování nastavených pravidel. 

- Ukázat dětem, že pokud se pravidla ctí, cítíme se všichni bezpečně. 

  



 

 

 

JEDNÁME POCTIVĚ 

Vedeme děti k tomu, aby vyrůstaly v osobnosti, které budou mluvit i jednat pravdivě 

a čestně podle Ježíše Krista a budou pro druhé důvěryhodnými. 

Cílem je: 

- Mluvit a jednat vždy pravdivě a totéž požadovat po dětech. 

- Vytvářet atmosféru důvěry a porozumění. 

- V běžných situacích dětem ukazovat, že pravda, i když není příjemná, je 

vždy lepší, než lež. 

- Hrát podle pravidel – při hrách i jindy. 

 

Prostředky vedoucí k dosažení cílů: 

- Prostřednictvím pohádek a příběhů ukazovat dětem dobro a zlo a učit je ho 

rozlišovat. 

- Ukázat dětem důležitost pravidel v běžném životě. 

- Vést děti příkladem – mluvíme pravdivě a plníme sliby. 

 


