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1. Pojem výchova, vzdělávání, edukační proces a role zrání v životě člověka.  

 Pedagogika volného času a její postavení mezi ostatními pedagogickými disciplínami.  

Vysvětlete základní pojmy pedagogiky volného času a vztah mezi nimi. 

  

2. Vývoj řeči a komunikace v raném věku (jazyková a komunikační kompetence, rozvoj řeči v 

MŠ, vliv rodinného prostředí na řečový rozvoj dětí).  

 Historie a současnost pedagogiky volného času, základní milníky ve vývoji pedagogiky     

 volného času ve světě a u nás.  

  

3. Terminologie využívaná v pedagogice předškolního věku a v pedagogice předškolního 

vzdělávání.  

 Využívání volného času.  

  

4. Osobnost pedagoga (osobnostní orientace, profesní kompetence).  

 Vnitřní činitelé ovlivňující využívání volného času.  

 

5. Současné české kurikulum a legislativa (kurikulární dokumenty, legislativní dokumenty).  

Vnější činitelé ovlivňující způsob využívání volného času. 

 

6. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání – hlavní principy, specifika 

předškolního vzdělávání, rámcové cíle, klíčové kompetence. 

Základní funkce volného času a funkce volného času z pohledu pedagogiky volného času. 

 

7. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání – vzdělávací oblasti, dílčí výstupy, 

podmínky předškolního vzdělávání. 

Zásady odpovědnosti, bezpečnosti a přiměřenosti. 

 

8. Školní vzdělávací program a Třídní vzdělávací program (rozdíly, dokumentární posloupnost, 

postup přípravy, základní informační struktura). 

Subjekty zabývající se volným časem. 

 

9. Práva dítěte (legislativní ukotvení, příklady některých práv s ohledem na předškolní děti). 

Specifika postavení školních družin a školních klubů mezi subjekty zabývajícími se volným 

časem. 

 

10. Hodnocení a evaluace (sebehodnocení, autoevaluace, vnější evaluace, kontrolní činnost). 

Nestátní neziskové organizace zabývajícím se využíváním volného času. Nízkoprahové 

zařízení. 

 

11. Pedagogická diagnostika (základní metody, požadavky apod.) 

Pojem SVČ, typy, formy a metody, příklady konkrétních činností v SVČ. 

 



  

12. Školní zralost a odklad školní docházky. 

Požadavky kladené na cíle, jejich rozdělení a příklady.  

 

13. Rodina (funkce a typy rodin, problémově zatížené rodiny, náhradní rodinná péče, typy rodinné 

výchovy). 

Pojmy: forma, metoda, technika - srovnání, členění. Potřebné informace a kritéria k volbě 

konkrétní techniky. 

 

14. Teorie hry (hlediska, historie), význam a podstata herní činnosti (vytváření podmínek pro hru, 

hračky a herní vybavení).  

Hra, fáze hry, třídění her. 

 

15. Význam hry (změny dnešního světa), dělení her a druhy herních činností. 

Vysvětlete pojmy komunikace přirozená, cílená jako herní metoda. Charakterizujte herní 

techniky zaměřené na rozvoj komunikace. 

 

16. Metody předškolního vzdělávání  - zaměřené na obecné a dílčí cíle. 

Role ve skupině organizátorů a v dětské skupině. Skupiny ve skupině a jejich charakteristika. 

Metody práce se skupinou. 

 

17. Metody předškolního vzdělávání směřující k naplňování konkrétních záměrů učitelky opírající 

se o dílčí cíle.   

Základní pojmy zážitkové pedagogiky. Podmínky uplatnění zážitkové pedagogiky. 

 

18. Obsah a formy předškolního vzdělávání (charakteristika předškolního vzdělávání, vzdělávání 

jako celek, principy vzdělávání, vymezení pojmu obsah předškolního vzdělávání). 

Charakteristika činností v oblasti zážitkové pedagogiky, využívané metody. 

 

19. Cíle předškolního vzdělávání (cílové kategorie podle RVP PV, rámcové vzdělávací cíle, 

plánování, dílčí vzdělávací cíle, očekávané výstupy). 

Systematické využití zážitkové pedagogiky k dosahování dlouhodobých cílů v pedagogice 

volného času. 

 

20. Vývoj předškolní pedagogiky od starověku po 20. století. 

Osobnost pedagoga volného času a profesní předpoklady. 

 

21. Vývoj předškolní pedagogiky od 20. století po současnost. 

Celodenní volnočasový program – organizační a programová příprava, specifika ve srovnání 

s kratšími programy.  

 

22. Povinná dokumentace škol, management školy. 

Víkendový volnočasový program – organizační a programová příprava, specifika ve srovnání 

s kratšími programy. 

 

23. Pedagogická komunikace, komunikace v MŠ. 

Specifika dlouhodobých volnočasových programů (celoroční, celotáborové hry). Organizační 

příprava letního tábora. 



  

 

24. Individualizace v MŠ. 

Typy letních táborů, rozdíly v programová přípravě. 

 

25. Environmentální výchova v MŠ. 

Pedagogické problémy v PVC a jak je řešit. 

 

 

 

 

Schválila: 

Ing. Renata Hrušková, MBA – v. r. 

ředitelka školy 


