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Úvod  

Třídní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (dále jen TVP PV) vychází ze školního 

vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (dále jen ŠVP PV) s názvem „Se zvířátky v 

Podlesí, za každého počasí, hrajeme si spolu rádi, protože jsme kamarádi.“  

TVP PV je přizpůsobován konkrétním podmínkám třídy a aktuálním potřebám dětí. Je 

pravidelně dotvářen, doplňován, aktualizován a evaluován. Každý tematický celek pak na 

sebe logicky navazuje a je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní 

vzdělávání.  

Cílem TVP PV je rozvíjet děti ve všech oblastech vzdělávání tak, aby na konci předškolního 

vzdělávání byly jedinečnými a relativně samostatnými osobnostmi, schopnými zvládat, 

pokud možno samostatně, takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny.  

Budeme se snažit vést děti k učení a poznávání ve všech oblastech vzdělávání, na které 

budeme navazovat. Snahou bude děti vést k vnitřní motivaci, k uvědomění si smysluplnosti 

činností, které vykonávají, uvědomění si potřeby být aktivní a podílet se na rozhodnutích, 

které se jich týkají. Za svá rozhodnutí umět nést následky a to jak negativní, tak i pozitivní. 

Respektovat individualitu dítěte a podporovat respektování přirozené autority vychovatele 

dítětem. Podporovat celkový rozvoj dítěte ve všech oblastech vzdělávání.  

K dosažení plnění TVP PV budeme využívat denní pohybové hry, zdravotní cvičení, relaxační 

metody, taneční průpravu a hudební výchovu, zpěv a instrumentální činnosti, kreslení, 

malování, modelování a další výtvarné a pracovní činnosti, četbu, vyprávění, dramatizaci, 

poslech, samostatný mluvní projev dětí, zlepšovat komunikační dovednosti, podporovat 

experimentování a celkově využívat formy prožitkového učení. Podporovat prosociální cítění 

ve třídě a snažit se ve třídě vytvářet motivující prostředí pro úspěšný rozvoj dětí.  

Ústřední činností dětí zůstává hra, která děti provází celý den, prolíná se všemi činnostmi a je 

jí věnována mimořádná pozornost.  

TVP PV třídy Ježečků je sestaven tak, aby bylo možné pružně reagovat na skupinové i 

individuální potřeby a dovednosti dětí dle jejich věku a zájmu. 

  



Charakteristika třídy  

Třída Ježků je heterogenní a navštěvuje ji 20 dětí zpravidla od 3 do 6 - ti let.  

Bylo zapotřebí společně dohodnout a sjednotit pravidla třídy a důsledně dbát na jejich 

dodržování. Třídní pravidla pro správné fungování třídy byla vytvořena ve spolupráci s dětmi. 

Pravidla máme vyvěšena ve třídě a podle potřeby si je připomínáme a povídáme si o nich. 

Děti se zajímají o všechny typy činností – u chlapců převažují konstrukční činnosti, hry s auty 

a pohybové aktivity, dívky vyhledávají hry s panenkami, hry v kuchyňce nebo různé výtvarné 

činnosti. Mezi hlavní úkoly pro zvládnutí adaptace na nové prostředí patří postupné zvládání 

sebeobsluhy, hygienických návyků, respektování zásad společného soužití s ostatními dětmi.  

Náš školní vzdělávací program se jmenuje „ Se zvířátky v Podlesí, za každého počasí, hrajeme 

si spolu rádi, protože jsme kamarádi.“  

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

technik kreslení a malování. Dále s výtvarnými činnostmi, hudbou, zpěvem s doprovodem na 

hudební nástroje – kytara, piano. Také s novými pohybovými dovednostmi, základy mnoha 

sportů. Využíváme městskou halu na cvičení.  

Učíme se nové básničky, písničky, pohádky, možnostmi jejich ztvárnění i reprodukce. Třída je 

vybavena didaktickými i smyslovými pomůckami, které často používáme. U dětí dbáme na 

vytváření a upevňování klíčových kompetencí pro další život dětí, jehož součástí je i další 

vzdělávání.  

Ve třídě byly vytvořeny koutky označené obrázky, piktogramy pro komunikaci dětí 

s opožděným vývojem řeči a jiným k porozumění. K matematické pregramotnosti nám slouží 

čísla, číselná řada s obrázky a různé číselné vkládačky. K rozvoji čtenářské pregramotnosti 

máme vyvěšenou abecedu, kostky s obrázky a písmeny, vkládačky písmen a magnetická 

písmena malá x velká.  

K emočnímu rozvoji využíváme komunikační karty s obrázky emocí, karty ctností a praporky 

se ctnostmi.  

Jemnou motoriku rozvíjíme drobnými předměty, vkládačkami, prošíváme čísla a písmena. Na 

zdi máme domeček se zámky, který také slouží k rozvoji jemné motoriky. 

Ponkový stůl slouží k výuce polytechnické výchovy. Máme zde opravdové nářadí i dřevěné, 

kladiva a různé zatloukací kolíčky. 

Ve třídě u knihovny vznikl relaxační koutek. Slouží pro duševní i fyzický odpočinek dětí. Tento 

koutek je denně dětmi využíván. 

Pro divadlo a dramatizaci máme ve třídě převlékací koutek. Děti mohou být tím, čím si 

vzpomenou. Mají možnost si obléknout několik kostýmu od princezny až po policii, kuchaře, 

hasiče, či lékaře.  



Obchod stojící vedle kuchyně slouží k rozvoji finanční gramotnosti. Je zde kasa, váha. Děti si 

zde hrají na prodavače a pracují s herními penězi a zkouší různé životní situace z běžného 

života.  

Nově ve třídě máma i dataprojektor s propojením s PC, nebo propojení PC s televizí. Slouží 

k rozvoji digitálních technologií, kde máme pěkné programy k rozvoji smyslů, apod. 

U terasy na zahradě se nachází ovocná zahrada. Zde mají děti možnost pečování o zahradu, 

sázení bylinek, zalévání květin. Děti si mohou v létě vyrostlé plody s paní učitelkou otrhat a 

sníst. 

 

Podmínky vzdělávání  

Věcné podmínky  

Věcné podmínky třídy jsou dobré.  

Jsme samostatná budova vedle stávající školky. Máme hernu společnou s ložnicí. Součástí je 

výdejna jídla – kuchyňka – plně vybavená.  

Při vstupu do budovy je nejprve chodba, kde se děti převléknou z bot do bačkor. Jsou tam 

lavičky a fochy na boty a bačkory. Jsou zde informační nástěnky pro rodiče a zákonné 

zástupce. Dále po pravé straně od hlavního vchodu je zázemí pro učitelky a personál s wc a 

sprchou.  

Šatna je vybavena bloky na věci dětí a věšákem na sušení prádla. V chodbě je místnost na 

uklízení – výlevka, sklad. WC pro děti a umývárna se sprchovým koutem se nachází hned 

vedle šatny.  

Stoly i židle ve třídě jsou ergonomické a uzpůsobené pro děti. U stolečků děti mohou tvořit či 

kreslit. Probíhají zde také ranní i odpolední svačiny. Jedna ze skříněk má držáky pro 20 

hrnečků. Zde si děti každé ráno dají na svou značku plastový hrneček určený na vodu. Během 

svačin jsou zde položeny tácky na jídlo, které si děti samy berou a odnáší na své místo u 

stolečku. Na druhé skříňce je po celý den položena termoska s vodou, kterou si děti můžou 

dle potřeby nalít.  

Celá školka je uzpůsobena velikosti dětí – např. různá výška umyvadel, výška věšáků na 

ručníky, stolky, židle, nábytek.  

Značky jsou podle velikosti dětí rozděleny tak, aby na vše dosáhly. Nejvyšší dítě má značku 

nahoře, nejnižší dole.  

Prostorové uspořádání vyhovuje skupinovým i individuálním činnostem dětí.  

Hračky a dětské hry jsou přizpůsobeny věku dětí. Hračky jsou dětem co nejvíce dostupné, 

aby si je děti mohly samostatně brát i uklízet.  



Třída je vybavena nábytkem, který odpovídá požadavkům dětí. Nábytek je uspořádán tak, že 

děti mají více prostoru na rozvíjení konstrukčních a polytechnických dovedností. Stálé hrací 

koutky – Obchod, Dílna, Kuchyňka a Knihovna jsme zachovali na původních místech.  

Hračky a didaktické pomůcky jsou umístěny tak, aby si je děti mohly samostatně brát a 

následně i ukládat. Každá hračka či stavebnice je označena značkou, takže děti přesně ví, 

kam ji mají uklidit. Děti mají hraček dostatek.  

U knihovny ve třídě jsou umístěny složky dětí - portfolio s jejich pracemi, které jsou volně k 

nahlédnutí rodičům.  

K mateřské škole patří také zahrada, která je celoročně hojně využívána především pro 

sportovní aktivity dětí. Jsou tam pískoviště a různé hrací prvky – skluzavky, domeček, 

mašinky, houpačky, koš na basketbal, branky na fotbal, tabule… Máme bylinkovou zahrádku 

a motýlí louku. Dbáme na úklid po hraní, před odchodem do mateřské školy. V okolí herních 

prvků, by bylo potřeba udělat terénní úpravy.  

Máme také své truhlíky, ve kterých pěstujeme rostliny dle vlastního výběru a volby dětí. V 

zimním období pozorujeme ježky v našem ježkovníku a na jaře sledujeme, jak si na stromě 

vytváří hnízdo rodina holubů.  

Okolo nové budovy je vybudována nová ovocná a květinová zahrada.  

 

Životospráva  

Požadavky v oblasti životosprávy jsou ve třídě uspokojivě naplňovány. Jedná se především o 

pestrost stravy (každodenní nabídka ovoce i zeleniny a pitného režimu) a dostatečný pohyb 

ve třídě a venku. Individuální potřeba spánku i odpočinku u jednotlivých dětí je vyvážená a 

respektována. Dětem s menší potřebou spánku budeme nabízet zajímavé činnosti zaměřené 

na rozvoj jemné a hrubé motoriky, matematických představ, jazykových dovedností a 

podobně.  

Nutné vhodnou formou dětem ovoce a zeleninu nabízet a v průběhu diskuzí, her a pohádek 

dětem vysvětlovat důležitost konzumace ovoce a zeleniny pro naše zdraví.  

Většina dětí má vytvořené správné návyky stolování (chování u stolu, udržení čistoty apod.).  

 

Psychosociální podmínky a organizace  

Průběh dne je sestaven tak, aby vytvářel optimální podmínky pro střídání hry, didakticky 

zacílených činností, pohybových aktivit, pobytu venku, jídla i odpočinku.  

Organizační struktura dne je uzpůsobena tak, aby především vycházela ze zájmu dětí a jejich 

potřeb. V minulém roce se nám pro úklid hraček osvědčila „uklízecí“ písnička a také uvítací 

básnička v ranním kruhu, a proto v těchto rituálech pokračujeme i v novém školním roce.  



V průběhu komunitního kruhu jsme zachovali prostor pro děti zhodnotit své hry, co se jim 

líbilo a nelíbilo a sdělit své zážitky z předešlého dne nebo se podělit o zážitky.  

V průběhu dopoledne probíhají pohybové aktivity, při kterých jsou zařazovány různé druhy 

her a činností zaměřených na rozvoj hrubé motoriky a rytmiky dětí za použití různých 

sportovních a pohybových pomůcek. Tyto aktivity probíhají ve třídě a v případě hezkého 

počasí jsou přesouvány na zahradu mateřské školy. 

  



REŽIM DNE V MŠ:  

Režim dne Ježci 

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

aktivity v režimu inkluzivního vzdělávání – Pracovní či výtvarné 

činnosti, práce u stolečků pro rozvoj grafomotoriky, pracovní listy, 

individuální péče.  

8,00 – 8,30  Nejzazší příchod dětí s povinným předškolním vzděláváním do školy. 

Volná hra, individuální péče, práce s PPD.  

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

volbě množství 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. 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 režimu 

inkluzivního vzdělávání.  

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 množství jídla (děti si 

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

vše po stolování, jdou si pro oběd a určí si množství jídla, nalijí si pití), 

osobní hygiena.  

12,30 – 14,15  Vyzvednutí dětí po obědě rodiči, 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 množství 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 režimu inkluzivního vzdělávání, individuální 

práce s dítětem.  

 

 

 

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

pomazánek apod. 



Pobyt venku:  

Za příznivého počasí tráví děti venku denně zpravidla dvě hodiny. Důvodem vynechání 

pobytu venku jsou silný vítr, silný vítr v kombinaci se silným deštěm, vyhlášení inverze se 

znečištěným ovzduším a/nebo teplota pod – 10°C.  

V 8,00 hodin se budovy školy zamykají.  

Časové údaje jsou orientační, v průběhu dne je možno přizpůsobit organizaci činností dětí 

jejich potřebám a aktuální situaci. Zachovány zůstávají vždy přiměřené intervaly mezi jídly, 

dostatečný pobyt venku.  

 

Provoz 

Provoz Mateřské školy je od 6.30 do 16.30 hodin.  

Vyzvedávání po obědě od 12.15 – 12.30., odpoledne od 14.30 do 16.30.  

Prosíme, počítejte s tím, že v 16.30 se MŠ zavírá a kóduje, je potřeba přijít pro dítě včas, aby 

se stihlo převléci.  

Třída Ježečků se ráno schází od 6.30 - 7.00 ve třídě Myšiček, po té přecházejí do své třídy 

Ježečků, odpoledne se z této třídy Myšiček po 15.30 rozcházejí.  

 

Personální a pedagogické zajištění  

Ve třídě Ježečci s dětmi pracují dvě učitelky. Jedna má vysokoškolské vzdělání zaměřené na 

předškolní pedagogiku a speciální pedagogiku, je to ředitelka mateřské školy. Druhá učitelka 

má vzdělání zaměřené na předškolní pedagogiku.  

 

Spoluúčast rodičů  

Učitelům se podařilo s rodiči navázat vztah, založený na komunikaci, vstřícnosti, ochotě a 

důvěře. Důvěru rodičů budeme nadále prohlubovat prostřednictvím každodenního 

individuálního rozhovoru o potřebách jejich dítěte. Rodiče seznamujeme s našimi plány 

prostřednictvím nástěnek a internetových stránek. Mají možnost nahlédnout do 

diagnostického portfolia svého dítěte a sledovat jeho vystavené práce v šatně dětí.  

Budeme usilovat o zapojení rodičů do vzdělávací nabídky – pomoc při organizaci třídní akce, 

nové nápady obohacující vzdělávání, plnění drobných úkolů – sběr přírodnin, víček…  

V komunikaci s rodiči zachováváme vždy potřebnou diskrétnost.  

 

 



Třídní zvyklosti  

Zahájení uklízení hraček: Děti jsou zvyklé zahájit úklid hraček na signál zazvonění zvonečku, 

nebo trojí cinknutí trianglu. Někdy jim k úklidu pouštíme písničku a děti mají za úkol mít 

uklizeno, než písnička skončí. Tato aktivita je baví a rády zkouší, jak jsou v úklidu rychlé. 

Dbáme na to, aby se všechny hračky a pomůcky vracely na místo, kam patří.  

Přivítání dětí v ranním kruhu: Na svolání do ranního kruhu se nám osvědčila básnička. Ve 

chvíli, kdy jí paní učitelka začne říkat, děti začnou samostatně utvářet komunitní kroužek. V 

kroužku máme tzv. „povídací kamínek“, který si posíláme dokola. Kdo ho zrovna drží v ruce, 

má možnost samostatně mluvit, sdělit svoje zážitky z víkendu, z předešlého dne, na co se 

dnes těší. Tímto způsobem se děti učí poslouchat, když mluví kamarád a neskáčou si do řeči. 

Děti si také zvykají mluvit samostatně, bez ostychu a nahlas. V kroužku se odehrává také 

logopedická prevence – gymnastika a posilování jazyka a mluvidel.  

Zahájení pohybových aktivit: Pohybové aktivity se uskutečňují po povídání v ranním kruhu. 

Jedná se o překážkové dráhy, zdravotní cvičení, balanční cviky, protažení, ale také pohybové 

hry s jednoduchými pravidly a cvičení v rytmu básničky. Pro pohybové aktivity máme ve třídě 

pomůcky jako drobné kroužky, obruče, lano, šátky, švihadla, překážky pro podlézání a 

přeskakování, padák, dráhu pro balanc a rovnováhu, švédskou bednu rozložitelnou na tři 

výšky, kužely, molitanové míčky, ježky pro masáž chodidla apod.  

Odpočinek dětí: Prohlížení knih a časopisů před spaním. Po obědě plná bříška. Co nás čeká? 

Postel, knížka. Posloucháme a jsme tiše a někomu kručí v břiše. Kdo nespí, ten odpočívá, pod 

víčky však sen se skrývá. Vyzraje, kdo bude spát, ten si totiž nechá zdát.  

Oslava narozenin: Vytvoření společného kruhu, zazpívání narozeninové písně „Hodně štěstí, 

zdraví“ Děti se naučí podat správně ruku, a vyslovit „svoje přání“ pro kamaráda.   



PRAVIDLA TŘÍDY  

 

SRDÍČKOVÉ PRAVIDLO – jsme kamarádi a máme se rádi; chováme se k sobě hezky; umíme se 

rozdělit, obdarovat; problémy řešíme společně; pomáháme si.  

PUSINKOVÉ PRAVIDLO – pusinku máme na hezká slova; mluvíme slušně; umíme pozdravit, 

poprosit i poděkovat; když jíme, domlouváme se klidným hlasem.  

KAPIČKOVÉ PRAVIDLO – v koupelně šetříme vodou, mýdlem a toaletním papírem; pouštíme 

si jen tolik vody, kolik potřebujeme; s vodou zacházíme tak, aby podlaha byla suchá.  

KOŠŤÁTKOVÉ PRAVIDLO – vždy po sobě uklízíme hračky tam, kam patří, uklízíme po sobě ve 

třídě i na zahradě.  

POSTÝLKOVÉ PRAVIDLO – před odpočinkem si oblečení složíme na židličku; sponky, gumičky 

a jiné drobné hračky odkládáme; tiše posloucháme pohádku; postýlky jsou na spaní, skákání 

necháme na jiná místa; pyžamko si v pondělí ráno nosíme přímo do třídy a ukládáme na 

svoje místo.  

ŽELVIČKOVÉ PRAVIDLO – ve třídě se pohybujeme pomalu; když odcházíme ze třídy, vždy se 

nejprve zeptáme.  

OUŠKOVÉ PRAVIDLO – když jeden mluví, ostatní poslouchají, neskáčeme si do řeči.  

MYDLINKOVÉ PRAVIDLO – když jdeme na záchod, vždycky si pak umyjeme ruce vodou a 

mýdlem; stejně tak i před každým jídlem a po příchodu z venku.  

BOTIČKOVÉ PRAVIDLO – než jdeme do šatny, zouváme si boty a urovnáme si je do své 

přihrádky.  

POŘÁDNÍČKOVÉ PRAVIDLO – všechno oblečení si skládáme do svojí přihrádky, aby se nám 

nic neztratilo. 

  



Vzdělávací nabídka  

Vzdělávací nabídka vychází z pěti integrovaných bloků ŠVP PV s názvy:  

I.Dráček papíráček  

 Mám nové kamarády – kam patří hračky, orientace v MŠ, pravidla soužití ve třídě, 

jaké byly prázdniny.  

 Moje rodina – domov a členové rodiny, jsme spolu.  

 Město, kde bydlím – blízké okolí mého bydliště a MŠ, budovy ve městě, rozdíl – 

město – vesnice. 

 Košík plný vitamínů – ovoce a zelenina pro naše zdraví, co zdraví prospívá a co škodí 

(strava)  

 Svatováclavská tradice – den české státnosti.  

 Práce na poli a na zahradě – sklízení úrody, rytí, příprava země k odpočinku, 

zazimování květin a rostlin.  

 Příroda a les na podzim – podzimní plody (houby, šípky, jeřabiny) druhy listnatých a 

jehličnatých stromů – barvy podzimu.  

 Ptáci – naši nejznámější ptáci + stěhovaví ptáci  

 Lesní zvířata – druhy, příprava k zimnímu odpočinku  

 Dušičky – novodobý Halloween, karneval, dýňování  

II. První vločka  

 Svatý Martin – legenda.  

 Počasí – změny počasí v různém ročním období  

 Co si vezmu na sebe – oblékání podle počasí, chráníme své zdraví  

 Advent – Sv. Barbora a Mikuláš – tradice nadělování dětem  

 Advent – přípravy na vánoční svátky, výzdoba třídy, nácvik vánoční besídky, výroba 

dárečků pro rodiče  

 Advent – Pečení perníčků, nácvik na vánoční besídku, vánoční zvyky kapr, cukroví, 

stromeček, koledy, Ježíšek.  

 Tři králové – K +M + B  

 Voda a mráz – pokusy s vodou, sněhem a ledem (pokud nebude mrznout, může být 

náhradní téma)  

 Sportujeme na sněhu – zimní sporty, dětské hry a radovánky  

 Zvířátka v zimě – přikrmování lesní zvěře a ptáčků, stopy zvířat  

 Masopust  

 Cesta za pohádkou  

 My jsme malí muzikanti – hudba, písničky, rytmizace, hudební nástroje.  

III. Sněženka už vykukuje  

 Jaro – probouzení přírody, znaky jara, první jarní květiny  

 Domácí zvířata a jejich mláďata  

 Hospodářská zvířata a užitek z nich  



 Řemesla a povolání – projektový týden  

 Vynášení Morany  

 Velikonoce – dvoutýdenní celek, tradice, pašijový týden  

 Doprava a bezpečnost – projektový týden  

 Květiny a bylinky na zahradě  

 Čarodějnice  

IV. Z vody do vody  

 Moje tělo (Svátek maminek)  

 Mořský svět  

 Voda a vodní svět – rostliny a živočichové, koloběh vody  

 Exotická zvířata - ZOO  

 Domácí mazlíčci  

V. Chci to vědět  

 Vesmír a planety  

 Cesta kolem světa – cizí země a národnosti  

 Třídíme odpad – projektový týden  

 Brouci a hmyz – projektový týden  

 Pravidla slušného chování – celoročně upevňujeme  

 

Integrované bloky zastřešují různá témata, která jsou pak rozpracována do tematických celků 

(TC). Ty jsou vybírány a zařazovány do vzdělávání s ohledem na aktuální podmínky a potřeby 

dětí. Délka tematického celku se bude vždy odvíjet od zájmu dětí. Plánované aktivity budou 

navazovat na aktivity předchozí.  

V průběhu témat upřednostníme prožitkové učení a obohatíme je o poznávací výlety, 

exkurze, besedy, experimenty apod.  

 

Cíle, které jsme si stanovili v rámci TVP PV  

 Seznamovat rodiče prostřednictvím fotek na webu mateřské školy a prací dětí v šatně 

a internetových stránek s tím, co s dětmi děláme, čím se zabýváme, co se učíme.  

 Doplňovat zavedený systém diagnostických portfolií dětí (např. kresba postavy, 

pracovní list aj.), kde je vidět vývoj dítěte od jeho nástupu do mateřské školy. Zároveň 

si průběžně zaznamenávat poznámky o vývoji dítěte z každodenního pozorování.  

 Podporovat samostatnost dětí při sebeobslužných a běžných činnostech – oblékání a 

svlékán, umývání, otírání zadečku, smrkání, příprava na jídlo, úklid hraček, úklid po 

výtvarných a pracovních činnostech, skládání peřinky aj.  

 Pracovat s dětmi ve skupinách, zařazovat činnosti na podporu spolupráce dětí mezi 

sebou. 



 Zařazovat činnosti na uvolnění ramenního kloubu, zápěstí a prstů a procvičovat u 

předškolních dětí kličku, zapínání knoflíků a zipu.  

 Využívat nabídky sportovních pomůcek k rozvoji hrubé motoriky, koordinace, 

správného držení těla apod.  

 Nabízet dětem dostatek činností podporujících tvořivost a fantazii, objevování, 

experimentování a manuální zručnost.  

 Propojovat tematické vycházky a exkurze s aktivitami i námětovými hrami v mateřské 

škole, spolupracovat při nich se třídou Myšek.  

 Seznamovat děti s významem vody v životě člověka. Vést děti ke správným 

hygienickým návykům tak, aby nedocházelo ke stálému vzrůstu spotřeby vody.  

 Snažit se vycházet z prožitků dětí, tematické celky obohacovat o poznávací vycházky, 

výlety, exkurze a podobně.  

 Starat se s dětmi o truhlíky naší třídy.  

 Rozvíjet u dětí čtenářskou, matematickou, finanční a jiné pregramotnosti, 

komunikativní dovednosti i řečový projev a tím podporovat kvalitu řeči i výslovnosti. 

Zařazovat více aktivit věnovaných gymnastice mluvidel.  

 Zařazovat více aktivit směřujících k upevňování základních kulturně společenských 

postojů a návyků, mezilidských morálních hodnot (ohleduplnost, ochota, spolupráce) 

a současně jít svým chováním příkladem.  

 

Projekty ŠVP PV, se kterými budeme pracovat v rámci TVP PV  

 Celé Česko čte dětem  

 Kam chodí táta s mámou  

 Klubíčko pohádek  

 Papír za papír  

Projekty budou tvořit přirozenou součást vzdělávací nabídky, jejich aktivity budou 

zařazovány do tematických celků.  

 

Evaluace  

Evaluační činnosti budou obsahovat několik na sobě navazujících stupňů. Stěžejní a 

nejdůležitější je pravidelná každodenní výměna zkušeností učitelů a jejich vlastní sebereflexe 

– chování a projevy dětí, co je zaujalo, co se podařilo, co ne a proč. V průběhu realizace 

tematického celku budou zaznamenávány průběžné evaluační poznámky, po ukončení 

tematického celku se budeme zaměřovat na celkový průběh, plnění záměrů a zejména 

praktické závěry pro další výchovně vzdělávací postupy. Má-li být evaluační činnost ucelená, 

musí vycházet z důsledného pedagogického pozorování dětí. Diagnostiku provádíme 

nepřetržitě, celoročně, při všech aktivitách. Zde sledujeme Individuální rozvoj jednotlivých 

dětí, na jehož základě upravujeme a přizpůsobujeme vzdělávací nabídku. Písemné záznamy 

budeme vypracovávat nejméně 2x za školní rok.  



Evaluace TVP PV bude v pololetí provedena ústně na pedagogické radě a na konci školního 

roku bude vypracována závěrečná evaluační zpráva včetně námětů pro další školní rok. 


