
Polytechnická výchova na MŠ 

Z pohledu stavu společnosti a dlouhodobě přetrvávajících rozporů mezi orientací dětí a 
mládeže na studium a skutečnými potřebami trhu práce, se podpora zájmu dětí o technické, 
přírodovědné obory, o tradiční řemesla apod. stala v posledních letech celospolečenským 
tématem. 

Pro vývoj člověka je totiž velice důležité právě období do šesti let. 

V tomto čase se formuje jeho charakter, dochází k tvorbě jeho intelektuálních 

schopností. Předškolní věk má zásadní vliv na rozvoj technického a senzomotorického 

myšlení. 

 

Vhodně vedená pracovní výchova v mateřské škole proto může vlastnosti dětí pozitivně 

formovat a adekvátně zakomponovaná vzdělávací oblast Člověk a svět práce do školního 

vzdělávacího programu mateřské školy toto snažení významným způsobem podpoří, u dětí 

pak vytvoří správné pracovní návyky a povzbudí jejich touhu vytvářet konkrétní hodnoty. Při 

pracovní výchově si děti nejenom zvykají na práci, ale zároveň rozvíjí své smyslové vnímání, 

fantazii, senzomotorické dovednosti, nervovou koordinaci, intelekt, myšlení, tvořivost, 

technickou představivost a také smysl pro spolupráci a vzájemnou pomoc. Ve své podstatě tak 

hovoříme o technickém vzdělávání dětí v mateřské škole. 

Polytechnická výchova nebo chcete-li technické vzdělávání jsou častokrát velmi 

zjednodušeně vykládány jako návrat dětí a mládeže ke kladivům a za dílenské ponky. Je tomu 

skutečně tak nebo jde o proces významně složitější? Jak naznačuje výčet hlavních cílů 

technického vzdělávání v mateřské škole uvedených v rámečku, nebude jeho uvádění do 

praxe zcela automatickým procesem. Už jenom proto, že ruku v ruce s realizací pracovního 

vyučování samotného dochází k rozvoji celé řady dalších schopností a dovedností dětí, které 

na první pohled s technikou vůbec nesouvisejí. 

Je tedy zřejmé, že kromě nutného materiálně technického zázemí pro výuku je pro realizaci 

pracovních činností v mateřské škole principiálně důležitá tvořivá práce učitele. 

Z materiálního zázemí školy musí pedagog vycházet, především ale záleží na jeho 

schopnostech, jak nastavit optimální poměr teoretických informací a praktických činností, to 

vše samozřejmě s ohledem k věkovým zvláštnostem dětí předškolního věku. Zda bude volit 

vhodné pedagogické metody, především interaktivní, které umožní propojit okolí dítěte 

s jeho vlastním prožitkem. Zda půjde cestou problémového vyučování, soustavným a 

plánovitým hledáním, tvořivou duševní a fyzickou prací a samostatným a cílevědomým 

překonáváním překážek úměrných věku a schopnostem dětí, podpoří jejich všestranný 

rozvoj. Z počátku dětem zadává jasné, jednoduché úkoly, až se postupně s nimi propracuje 

k základnímu vymezení daného tématu, v detailech nechává dětem prostor pro uplatnění 

jejich tvořivosti a vlastního názoru. Přitom není třeba hledat složité postupy, v případě 

malých dětí stačí drobné maličkosti. Tvůrčí problém můžete vytvořit již jenom změnou 

používaného materiálu od méně drobného k drobnějšímu, kombinováním nejrůznějších 

materiálů apod. Tvůrčí potenciál je proto očekáván nejenom od dětí, ale od pedagoga 

samotného. 

 



 

Hlavními cíli technického vzdělávání dětí v mateřské škole jsou: 

1. Rozvoj myšlenkového potenciálu dětí (myšlenkové aktivity, komunikativních 

dovedností, týmové spolupráce a také formování osobnosti dítěte). 

2. Objasnění postavení techniky v životě lidstva (vysvětlení vztahu mezi technikou a 

společností). 

3. Studování vlivu techniky na společnost a přírodu (pochopení vlivu techniky na životní 

prostředí a vliv techniky na člověka). 

4. Rozvíjení poznatků o technice (osvojení používání základních nástrojů, nářadí a 

pomůcek a poznávání různých druhů materiálů). 

5. Rozvíjení dovednosti řešení problémů (rozvíjení tvořivého myšlení a kooperativní 

učení). 

6. Rozvíjení schopnosti hodnocení a sebehodnocení (vytváření kladného vztahu k 

technice a k práci a rozvíjení technických zájmů dětí). 
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