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Název: 

Se zvířátky v Podlesí, za každého počasí, hrajeme si spolu rádi, 

protože jsme kamarádi 

 

Motto: 

„Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce.“ 

 (,, Robert Fulghum,,) 

 

Tento citát vyjadřuje, jak důleţitou roli v ţivotě člověka hraje správná předškolní výchova a vzdělávání. My 

jsme si toho dobře vědomi. Kaţdá chvíle strávená v naší mateřské školce bude jedinečná
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2 Obecná charakteristika mateřské školy 

2.1 Základní údaje 

Umístění školy v obci: v blízkosti lesa, mimo centrum města, na vedlejší ulici 

Druh provozu školy: Celodenní 

Kapacita školy: 104 dětí 

Počet tříd: 4  

Počet pracovníků: zpravidla 15 

Počet školních budov: 2 samostatné a 4 provázané 

Venkovní areál školy: dvě zahrady a jedna uţitková zahrada u nového pavilonu 

 

Mateřská škola, dále MŠ je v blízkosti lesa, který skýtá moţnosti vycházek i her v 

přírodním prostředí. Lokalita je při hlavní komunikaci, která ústí na dálnici. 

Dnešní mateřská škola má čtyři třídy. Je panelového typu, tvoří ji čtyři přízemní pavilony. 

Tři pavilony mají vlastní terasu a jsou určeny pro pobyt dětí. Čtvrtý pavilon je určen pro 

hospodářské účely. Jedna nová samostatná budova na pozemku mateřské školy, byla 

postavena v roce 2019. K MŠ patří i školní kuchyně vybavena nerezovými pracovními 

plochami s konvektomatem a novou sklokeramickou deskou.  

Máme čtyři třídy. Kapacita MŠ 104 dětí. 

Kaţdá třída má také vlastní kuchyňku na výdej jídla. Všechny pavilony jsou vzájemně 

propojeny spojovací chodbou. Nová budova školky je samostatná a jídla se dováţejí vozíkem 

do kuchyňky – výdejny jídla, kde je ohřívací vozík. Celý areál školy je oplocen. 

Kaţdá třída má vlastní vchod do šatny. Třídy MŠ svým prostorem i vybavením dávají 

dětem široké moţnosti k všestranným hrám a činnostem k rozvoji jejich osobnosti. Vybavení 

hračkami, pomůckami, materiály a různými doplňky je upraveno počtu dětí i jejich věku a 

postupně obměňováno a doplňováno podle moţností. Je myšleno na koutky – např. 

polytechnika – ponk s nářadím, obchod, kuchyňka, oddechové a relaxační části, knihovny 

apod. 

MŠ má dvě od sebe oddělené zahrady. Obě zahrady byly v roce 2006 a 2007 nově 

vybaveny herními prvky z akátového dřeva. V roce 2019 byla provedena oprava herních 

prvků, jejich nátěr a další nové herní prvky. Mezi hlavní vybavení zahrady patří čtyři 

pískoviště zakryté plachtou (jedno v přední zahradě, ostatní v zadní), v zahradě jsou dále - 

dřevěný domeček, dřevěná loď, vláček a skluzavka, tabule, koš na košíkovou, branky na 

fotbal, skluzavka, housenka – kladina, houpačky, kuchyňky apod. U nové budovy je vysazeno 



  

spousty zeleně – rostliny, okrasné i uţitkové keře. V prostorách zahrady je také hřiště. 

Zahrada je vyuţívaná hlavně v dopoledních hodinách. Snaţíme se být co nejvíce venku i při 

výuce a vzdělávání. Zahradu vyuţíváme i odpoledne. Děti se učí sklízet listí, zalévat, sázet 

květiny, zeleninu, bylinky, udrţovat zahradu. Máme motýlí louku, kytičky, o které se děti 

starají a na kytičky vypouští motýlky, kteří se vylíhnou v naší eko síťce. Sázíme společně 

např. stromky, keře, sázejí a starají se o bylinkovou zahrádku. Máme 2 nové kompostéry. 

 U kaţdého pavilonu je terasa, která vede na zahradu. Děti tak mohou pouţívat sociální 

zařízení uvnitř.  

V teplém období se děti mohou mlţit nově zakoupenými mlhovišti. 

Na bezpečnost při přecházení z MŠ na hřiště dbáme pouţíváním reflexních vest a terčů. 

O děti se stará zpravidla 8 učitelů z toho je jedna ředitelka, asistent (i) pedagoga, 3 

kuchařky, 1 vedoucí školní jednotky a 3 uklízečky. 

 

 

3.4 Organizace 

Provoz mateřské školy je, vzhledem k potřebám a poţadavkům rodičů, po dohodě se 

zřizovatelem stanoven od 6,30 do 16,30 hodin. Organizace sluţeb jednotlivých učitelů je 

organizována tak, aby se podle moţnosti co nejvíce překrývaly.  

Děti mohou do MŠ přicházet do 8,00 hodin. Po předchozí dohodě s učitelkou je 

moţno příchod do MŠ upravit. Děti mají po příchodu do školky moţnost individuálně se 

zapojovat do dění ve třídě dle svých potřeb a moţností. Dětem je poskytován čas pro 

spontánní hru, aby ji mohly dokončit nebo v ní i později pokračovat. V kaţdé třídě je určené 

místo na výstavu svých výtvorů, např. stavebnic, apod. – výstavka. 

Snaţíme se, aby spontánní a řízené aktivity byly během dne vyváţené. V MŠ jsou 

čtyři třídy, tři heterogenní pro děti zpravidla od 3 do 6 -ti let a jedna homogenní třída určena 

pro nejstarší děti, které se chystají do školy – zpravidla pro děti od 5 do 7 let věku.  

Starší děti mají povinnou předškolní docházku v podobě 4 hod. v dopoledním 

programu -  a to od 8.00 h do 12.00 hod. Protoţe se děti s povinnou předškolní docházkou 

objevují ve všech třídách, učitelky volí v tomto čase aktivity s ohledem na děti s povinnou 

předškolní docházkou. Tyto aktivity mohou být skupinové či individuální dle moţností a 

schopností dětí ve třídě.  

Děti, co mají povinné předškolní vzdělávání povinné v případě potřeby (dle nařízení 

hygieny, MŠMT…), mají distanční vzdělávání. 



  

Denní řád je dostatečně pruţný, reaguje na individuální moţnosti dětí. 

 

REŽIM DNE V MŠ:  OBVYKLÝ DEN V MŠ - Orientační časy: 

Režim dne  

6,30  - 8,00 Příchod dětí do MŠ, předávání dětí učitelce. Volné hry a spontánní 

aktivity v reţimu inkluzivního vzdělávání 

– Pracovní či výtvarné činnosti, práce u stolečků pro rozvoj 

grafomotoriky, pracovní listy, individuální péče. 8. 00 Nejzazší 

příchod dětí s povinným předškolním vzděláváním do školy. 

8,00 - 8,30         Řízené a volné aktivity. Ranní kruh (motivace, jazyková chvilka, 

hudební chvilka, básně, kognitivní činnosti atp.), pohybové aktivity 

(ranní cvičení, psychomotorické hry). Výchovně-vzdělávací 

činnosti směřující k plnění cílů integrovaných bloků dle ŠVP PV v 

reţimu inkluzivního vzdělávání. 

8,30 – 9,00 Příprava na svačinu, hygiena, svačina se spoluúčastí dětí při 

přípravě a volbě mnoţství jídla, sami si berou svačinu a nalévají 

pití. 

9,00 - 10,00 Řízené činnosti zaměřené na kognitivní, senzomotorický a 

psychomotorický rozvoj, preventivní logopedická cvičení dětí 

podle ŠVP PV. Výchovně-vzdělávací činnosti směřující k plnění 

cílů integrovaných bloků dle ŠVP PV. 

10,00 – 12,00 Hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku (délka je upravena 

podle počasí), volné či řízené aktivity dle TVP PV a ŠVP PV. 

12,00 - 12,30 Hygiena, oběd se spoluúčastí dětí při určování mnoţství jídla (děti 

si samy připravují prostírku, talíř na polévku a příbor, samostatně 

uklízí vše po stolování, jdou si pro oběd a určí si mnoţství jídla, 

nalijí si pití), osobní hygiena. 

12,30 – 14,15 Příprava na odpočinek, odpočinek, klidové aktivity, individuální 

činnosti s dětmi. Relaxace s četbou či vyprávěním pohádky. 

14,15 – 14,50 Hygiena. Příprava na svačinu, svačina se spoluúčastí dětí při 

přípravě a volbě mnoţství jídla, sami si berou svačinu a nalévají 

pití. 



  

14,15 – 16,30     Volné činnosti dětí a hry řízené učitelem, popřípadě aktivity na školní 

zahradě mateřské školy v reţimu inkluzivního vzdělávání, 

individuální práce s dítětem. 

 
V PŘÍPADĚ DOPORUČENÍ COVID 19 apod. se může měnit např. stolování – prostírka, mazání 
pomazánek apod. 
 

Časové údaje jsou orientační, v průběhu dne je možno přizpůsobit organizaci činností dětí 
jejich potřebám  a aktuální situaci a potřebě rodičů. Zachovány zůstávají vždy přiměřené 
intervaly mezi jídly, dostatečný pobyt venku. 
 
Režim dne může být upraven pro každou třídu dětí zvlášť, podle programu a aktuálních 
potřeb dětí. Denní řád je dostatečně pružný, reaguje na individuální možnosti dětí. 
 
 
 

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Bližší charakteristika tříd  

V mateřské škole jsou čtyři třídy. Děti jsou během dne děleny do tříd během řízených 

činností, aby mohly být zohledněny rozdílné potřeby dětí vzhledem k jejich věku a zvládání 

přípravy na školu. V heterogenních třídách můţe docházet k vzájemné spolupráci, pomoci 

starších dětí mladším, nápodobě mladších dětí činností starších. Aby starší děti z homogenní 
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třídy Myšek měly moţnost sounáleţitosti s ostatními dětmi, potkávají se na zahradě MŠ, nebo 

při procházce do lesa apod. 

 

Třídy Krtečků a Ţabiček a Jeţečků jsou heterogenní a navštěvují je děti zpravidla od 3 

do 6-ti let. Můţou zde být i děti mladší tří let, od 2 let věku, ale musejí mít vhodné podmínky. 

 Hlavním cílem pro děti zde je postupná adaptace na prostředí mateřské školy, nové 

lidi, se kterými přicházejí do styku, postupné zvykání si na kolektiv vrstevníků. Mezi hlavní 

úkoly po zvládnutí adaptace na nové prostředí patří postupné zvládání sebeobsluhy, 

hygienických návyků, respektování zásad společného souţití s ostatními dětmi.  

Postupně, podle individuálních schopností i věku, se děti seznamují se základy 

různých výtvarných technik, hudbou, zpěvem s doprovodem na hudební nástroje, novými 

pohybovými dovednostmi, základy mnoha sportů v budoucnu, novými básničkami, 

písničkami, pohádkami, moţnostmi jejich ztvárnění i reprodukce, různými hrami 

pohybovými, didaktickými i smyslovými dalších věcí a dovedností. Nezapomínáme zde u 

starších dětí na vytváření a upevňování klíčových kompetencí pro další ţivot dětí, jehoţ 

součástí je i další vzdělávání. 

Třída Myšiček je určena dětem předškolního věku v rozmezí 5 aţ 7 (8) let. Třídu 

navštěvují také děti s odkladem školní docházky. Třída je zaměřena hlavně na upevňování a 

vytváření kompetencí pro další ţivot dětí, jehoţ součástí je i další vzdělávání. Proto je 

důleţité, aby děti měly radost z poznávání, nebály se zkoušet a hledat řešení i za cenu chyb. 

Děti se zde učí formou her a procvičují a zdokonalují své schopnosti. Snaţíme se dětem 

vytvořit krásné a podnětné prostředí, aby kaţdý den ve školce byl pro děti podnětný a 

příjemný, proţité chvíle ve školce je bavily a uţívaly si nabízených činností. Činnosti vţdy 

vhodně motivujeme přes proţitky či poznání dětí, aby kaţdé dítě mělo zájem se zapojit. K 

tomu nám pomáhají vypracované bloky, které jsou tematicky zaměřeny dle potřeby a 

momentální situace dětí. Ve třídě Myšek podporujeme také jako v ostatních třídách 

individuální přístup.  

 

Všechny děti jsou vedeny k větší samostatnosti, schopnosti poradit si v různých 

situacích buď samostatně, nebo s dopomocí kamarádů, případně i učitelky. Děti se učí 

samostatnému myšlení při hledání různých moţností řešení. Dbáme na logopedickou prevenci 

a spolupracujeme s klinickou logopedkou. 

Snaţíme se, aby byly sluţby nastaveny tak, aby se co nejvíce učitelky překrývaly. 

 



  

Ve zpravidla ve všech třídách probíhá povinné předškolní vzdělávání pro děti s 

povinnou předškolní docházkou. Toto vzdělávání probíhá vţdy v rozsahu 4 hodin -  a to od 

8.00 h do 12.00 h. Vzdělávací téma volí učitelky dle vzdělávacích oblastí RVP PV a ŠVP PV. 

Děti se učí pracovat ve skupinkách, získávají větší okruh znalostí a dovedností hlavně 

proţitkovým učením a hrou (forma proţitkového učení je nejdůleţitější forma učení dětí ve 

všech třídách). Děti jsou vedeny ke vzájemné toleranci, ohleduplnosti, učí se navzájem si 

pomáhat. V posledním roce docházky do mateřské školy, mají program uzpůsobený tak, aby 

byly na vstup do základní školy připraveny dle svých nejlepších individuálních schopností a 

dovedností. 

 

Pravidla pro zařazování do jednotlivých tříd: 

Věkové rozdělení dětí (homogenní, nebo heterogenní uspořádání do tříd) závisí na 

celkovém počtu dětí v jednotlivých věkových kategoriích a v celé mateřské škole v daném 

školním roce. V případě sourozenců se snaţíme dbát na to, aby sourozenci navštěvovali kaţdý 

jinou třídu. Pokud jsou sourozenecké vazby, respektujeme je a jsou spolu ve třídě – např. 

dvojčata. Zohledňujeme i přání rodičů. Snaţíme se dbát na rozdělení dětí dle věku do 

příslušné třídy. 

 

Činnosti se souběžným působením dvou učitelů ve třídě: 

Učitelky se na třídě překrývají zpravidla 2,5 - 3 hodin denně. V případě potřeby 

(reţimové momenty, oblékání na vycházku, oběd atd.) na třídě pomáhají i provozní 

zaměstnanci a asistenti pedagoga. 

 

 

Třídní vzdělávací program 

 

Obsah vzdělávání je realizován v třídních vzdělávacích programech TVP PV – 

rozvrţení základních témat, podtémat, projektů a vlastních činností vedoucích k naplňování 

cílů podle konkrétních potřeb dětí v dané třídě s ohledem na věkové a individuální zvláštnosti 

jednotlivých dětí. TVP PV jsou doplněny o různé akce, specifické vzdělávací programy, 

výlety, nadstandardní aktivity.  

Součástí TVP je průběţné hodnocení edukačních činností a vyuţití zjištěných 

informací pro evaluaci. 



  

Uspořádání témat ŠVP PV 

Integrovaných bloků je celkem pět. Rozvrţení však není striktní, pokud učitelka uzná 

za vhodné a vidí u dětí zájem o dané téma, můţe v daném podtématu pokračovat déle neţ 

jeden týden a naopak. 

 

Motivační název vzdělávacího obsahu: 

Se zvířátky v Podlesí, za každého počasí, hrajeme si spolu rádi, protože jsme kamarádi 

 

Vzdělávací obsah je zpracován do integrovaných bloků, které jsou rámcové, nastiňují 

cíle, záměry, stručnou charakteristiku vzdělávací oblasti a vzdělávací nabídku. Jejich 

podrobné rozpracování bude předmětem TVP PV. Současně s tím budou do TVP PV 

vstupovat dílčí projekty a doplňkové programy: Motýlí louka, Třídíme odpad, 

Pomáháme slabým, Dopravní výchova, Řemesla. 

 

 

 

Třídní vzdělávací programy TVP PV jednotlivých tříd vymezují specifika těchto tříd, 

podmínky, které vstupují do výchovně vzdělávací činnosti, určují pravidla souţití 

jednotlivých skupin dětí, naznačují vzájemné spolupůsobení učitelek jednotlivých tříd, volby 

metod a postupů evaluačního procesu a další potřebná specifika pro tu danou třídu. 

 

                                      TEMATICKÉ OKRUHY 

 

Probrat vţdy ROČNÍ OBDOBÍ 

 Jaro 

 Léto 

 Podzim 

 Zima 

 

Mateřská škola, Rodina, Kamarádi, Etická výchova 

ZVÍŘATA: Domácí zvířata, Exotická zvířata, Volně ţijící zvířata, Hospodářská zvířata, 

Mláďata, Ptáci, Hmyz, Vodní ţivočichové 

Digitální technologie, O knihách 

Na zahradě, Na poli, Ovoce, Zelenina 

Jarní květiny, Les, Stromy 

Moře, řeky a vodstvo, Domov, Vlast 

Ţivotní prostředí a ekologie, Počasí, Environmentální výchova 

Zdraví, Moje tělo 

Zimní sporty a hry, Mikuláš –Vánoce, Tři králové 

Masopust, Velikonoce 



  

Těšíme se do školy, Zápis do ZŠ 

Svátek matek  

Den otců  

Svátek dětí  

Řemesla a povolání, Dopravní prostředky, Záchranáři a hasiči, policie. 

 

Pedagogický sbor se domluvil na tvorbě třídních programů takto: třídní vzdělávací programy 

se budou dotvářet tvořivě v průběhu roku v podobě situačního plánování. 

 

Vzdělávací integrované bloky: 

I. Dráček papíráček 

II. První vločka 

III. Sněţenka uţ vykukuje 

IV. Z vody do vody 

V. Chci to vědět 

 

Tyto integrované bloky jsou východiskem pro plánování, přípravu a realizaci na 

úrovni třídy a jsou v kompetenci učitelek. 

 

 

 

 
 

 


