
Mateřská škola Hodkovice nad Mohelkou, Podlesí č. 560, okres Liberec,
příspěvková organizace

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ
PROGRAM

PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

TŘÍDA  KRTEČCI

„PUTOVÁNÍ S KRTEČKEM A JEHO KAMARÁDY“

Školní rok: 2022/2023

Zpracovaly: Ivana Čadková, Žaneta Matysová a Yvonne Štefanová



TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

TVP PV je vypracován na základě ŠVP PV a charakterizuje vedení této třídy pro školní
rok 2022/2023.

Třídní  vzdělávací  program  pro  předškolní  vzdělávání  třídy  Krtečci  vychází  z
požadavků RVP PV (Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání) a je v
souladu  s  ŠVP  PV  (Školní  vzdělávací  program  pro  předškolní  vzdělávání)  MŠ
Hodkovice nad Mohelkou,  -„Se zvířátky v Podlesí, za každého počasí,  hrajeme si
spolu rádi, protože jsme kamarádi“.

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.

TVP PV v tomto roce začínáme i s novými dětmi ve věkové skupině od 2 let do 5 let.
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 Krtečků je sestaven tak, aby bylo možné pružně reagovat na skupinové i
individuální potřeby a dovednosti dětí dle jejich věku a zájmu. TVP PV je pravidelně
dotvářen a evaluován.

CHARAKTERISTIKA TŘÍDY

Třída Krtečků je heterogenní a v roce 2022/23 je zapsáno celkem 22 dětí, z toho15
dívek a 7 chlapců z pravidla od 3 do 5-ti let. Pedagogickou činnost zajišťují dvě paní
učitelky – Ivana Čadková a Yvonne Štefanová

Hlavním cílem pro děti je zde postupná adaptace na prostředí mateřské školy, nové
lidi,  se  kterými  přicházejí  do  styku,  postupné  zvykání  si  na  kolektiv  vrstevníků.
Základem je vytvořit pro děti příjemné a pozitivní prostředí, aby k nám děti do školky

chodily  rády. Mezi  hlavní  úkoly  po  zvládnutí  adaptace  na  nové  prostředí  patří
postupné  zvládání  sebeobsluhy,  hygienických  návyků,  respektování  zásad



společného soužití s ostatními dětmi. Náš školní vzdělávací program pro předškolní
vzdělávání se jmenuje  „Se zvířátky v Podlesí, za každého počasí, hrajeme si spolu
rádi, protože jsme kamarádi“.

Ve třídě Krtečků máme vytvořená třídní pravidla, která si  na začátku školního roku
přečteme,  vysvětlíme  a  postupně  se  s dětmi  pravidla  učíme  respektovat  a
dodržovat.

Postupně, podle individuálních schopností i věku, se děti seznamují se základy 
různých technik kreslení a malování i jiných výtvarných činností, hudbou, zpěvem s 
doprovodem na hudební nástroje, novými pohybovými dovednostmi, základy 
mnoha sportů v budoucnu, novými básničkami, písničkami, pohádkami, možnostmi 
jejich ztvárnění a reprodukce, různými hrami pohybovými, didaktickými i smyslovými 
a se spoustou dalších věcí a dovedností. Nezapomínáme na logopedickou prevenci,
na zdokonalování komunikačních a řečových schopností, na vytváření a 
upevňování klíčových kompetencí pro další život dětí, jehož součástí je i další 

vzdělávání. Pedagogická činnost se odvíjí od ŠVP PVs názvem „Se zvířátky v Podlesí, 
za každého počasí, hrajeme si spolu rádi, protože jsme kamarádi“, který vychází z 
požadavků RVP PV.

TŘÍDNÍ PRAVIDLA

Srdíčkové pravidlo - „Máme se tu všichni rádi, protože jsme kamarádi. Chováme se k
sobě hezky, strkat se, prát se a ubližovat si nám nesluší.“

Květinkové pravidlo - „O přírodu pečujeme. Ke všem živáčkům se chováme hezky.“

Kapičkové pravidlo - „Šetříme vodu, mýdlo i toaletní papír v umývárně. Pouštíme jen 
tolik vody, kolik potřebuji k umytí rukou. Nestříkám vodou po zemi ani po 
kamarádech.“

Hračkové pravidlo - „Ve školce si hračky půjčujeme. Do školky svoje hračky 
nenosíme. Hračky vracíme na své místo.“

Košťátkové pravidlo - „Hračky si po sobě uklízíme. Dáváme je na místo, kam patří: 
Udržujeme pořádek ve třídě, v šatně, v umývárně i na zahradě.“

Ouškové pravidlo - „Když jeden mluví, naše ouška naslouchají. Mluvíme tiše.“

Postýlkové pravidlo - „Převléknu se do pyžamka a věci si srovnám na své místo. 
Potichu poslouchám pohádku. Nechám děti odpočívat.“

Pusinkové pravidlo - „Pusinku máme na hezká slova. Poprosíme, poděkujeme a 
umíme pozdravit.“

Želvičkové pravidlo   - „Ve školce chodíme pomalu. Běháme, skáčeme a dovádíme 
na zahradě.“



TŘÍDNÍ ZVYKLOSTI

Při příchodu a odchodu dětí se vítáme/loučíme podáním ruku se slovy „Dobrý 
den/nashledanou a očním kontaktem. 

Každý den před svačinou máme s dětmi „přivítací kruh“ s básničkou: 

„Dobrý den, dobrý den, dneska máme hezký den. Ruce máme na tleskání a nožičky 
na dupání. Dobrý den, dobrý den, dneska zlobit nebudem.“

Zde se s dětmi pozdravíme, řekneme si, jaký máme dnes den, jaké je dnes počasí a 
vylosujeme službu dne. Služba kontroluje úklid třídy a šatny, utírá stolečky po obědě a
chodí první na svačinu, vycházky a oběd. Na signál zvonečku děti uklízí hernu. Na 
svolávání dětí do kruhu máme písničku „Děti, děti, uděláme kolečko, děti, děti, 
uděláme kruh“.

S dětmi máme nastavená pravidla, která respektujeme a pravidelně si je 
opakujeme.

VĚCNÉ PODMÍNKY

Ve třídě máme hernu pokrytou novým kobercem, kde mají děti možnost si hrát. Je
zde dostatek didaktických her, hraček a pomůcek. Kolem herny jsou skříňky a různé
boxy s dětskými hračkami. Dále jsou v herně vytvořeny koutky pro děti, které rozvíjejí
jejich tvůrčí  fantazii. Hračky a dětské hry jsou přizpůsobeny věku dětí. Hračky jsou
dětem  co  nejvíce  dostupné,  aby  si  děti  mohly  vše  samostatně  brát  i  uklízet.
Prostorové uspořádání vyhovuje skupinovým i individuálním činnostem dětí.

Dále pak máme ve třídě společný prostor  s pěti  stolečky,  který  slouží  na svačiny,
řízené i volné činnosti. U stolečků mohou děti tvořit či kreslit nebo hrát stolní hry. Stoly i
židle  jsou  ergonomické  pro  děti.  Na  přilehlé  skříňce  je  po  celý  den  k dispozici
termoska  s  vodou,  kterou  si  děti  můžou  dle  potřeby  nalít  do  svého  hrnečku
označeného značkou dítěte. Na oběd děti přecházejí po dlouhé chodbě do jídelny,
kde jim paní  kuchařka vydává jídlo přes okénko.  Druhá herna slouží  pro tělesnou
chvilku  a  spánek.  Tento  prostor  je  vybavený  úložným  prostorem  pro  ukládání
matrací,  ložního  prádla  a  pyžamek  dětí.  Každá  matrace  je  označena  značkou
dítěte, dále jsou zde pomůcky pro tělesnou chvilku, žebřiny a klávesy. Další, velmi
oblíbená  místnost,  je  hrací  koutek,  který  děti  využívají  nejen  k  hraní,  ale  také  k
relaxaci a prohlížení knížek.

Třída má také svou dostatečně prostorou šatnu, jejíž součástí jsou lavice s věšáky a 
přihrádkami na další oblečení. U vstupu je prostor určený k přezouvání dětí, k němuž 
slouží dvě lavice pro pohodlné zouvání i obouvání dětí a botníky na bačkorky a 
holínky. Sociální zařízení je se třídou spojeno chodbou, vybaveno je šesti umyvadly a 
šesti dětskými toaletami, které jsou rozděleny na dívčí a klučičí. V koupelně a na 
chodbě jsou věšáky na ručníky pro děti s odkládací přihrádkou na hřeben.

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

V mateřské škole podporujeme zdravý životní styl. Dodržujeme pestrou stravu, děti 
mají k dispozici po celý den vodu a během svačinek jim podáváme také mléko a 
čaj. Dětem dopřáváme dostatečný pohyb v budově i mimo budovu MŠ. Za 



příznIvého počasí s dětmi trávíme venku zpravidla dvě hodiny. Důvodem vynechání 
pobytu venku je silný vítr, silný vítr v kombinaci se silným deštěm, vyhlášení inverze ze 
znečištěného ovzduší a/nebo teploty klesající pod deset stupňů Celsia. Dětem 
dopřáváme individuální potřebu spánku a odpočinku. Dětem s menší potřebou 
spánku nabízíme klidové činnosti, které podporují rozvoj dítěte. Příjemnou formou 
dětem vštěpujeme důležitost ovoce a zeleniny pro naše zdraví, což se odráží i v 
týdenních plánech. 



REŽIM DNE

6:30 – 8:30

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. Řízené a volné aktivity.

8:30 – 9:00

Příprava na svačinu, hygiena, svačina

9:00 – 10:00

Řízené činnosti  zaměřené na kognitivní,  senzomotorický a psychomotorický rozvoj,
preventivní logopedická cvičení dětí podle ŠVP PV. Výchovně – vzdělávací činnosti
směřují k plnění cílů integrovaných bloků dle ŠV PV. Ranní kruh (motivace, jazyková
chvilka,  hudební  chvilka,  básně,  kognitivní  činnosti,..,  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 dle počasí),
volné či řízené aktivity dle TVP PV a ŠVP PV.

12:00 – 12:30

Hygiena, oběd se spoluúčastí dětí při určování množství jídla, osobní hygiena

12:30 – 14:15

Příprava  na  odpočinek,  odpočinek,  klidové  aktivity,  individuální  činnosti  s  dětmi.
Relaxace s četbou či vyprávění pohádky.

14:15 – 14:50

Hygiena. Příprava na svačinu, svačina

14:15 – 16:30

Volné  činnosti  dětí  a  hry  řízené  učitelem,  popřípadě  aktivity  na  zahradě  MŠ,
individuální práce s dítětem.



VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA:

INTEGROVANÝ BLOK: DRÁČEK PAPÍRÁČEK

Tématický celek:

KRTEČEK SE PŘEDSTAVUJE

JÁ A MOJE RODINA

MÍSTO, KDE ŽIJI

KRTEČEK NA ZAHRADĚ

KRTEČEK NA POLI

KRTEČEK V LESE

KRTEČEK ŠEL NA HOUBY

KRTEČEK O HALLOWEENU

SVATÝ MARTIN

KRTEČEK A VÝLET DO OBLAK

JÁ A MOJE TĚLO

KRTEČEK A ZDRAVÍ

DŮLEŽITÁ DATA: 

22.9.  Podzimní rovnodennost

28.9.  Svatý Václav

4.10.  Den zvířat

31.10. Halloween

2.11. Dušičky

11.11. Svatý Martin



INTEGROVANÝ BLOK: PRVNÍ VLOČKA

Tématický celek:

 

JAK KRTEČEK POTKAL ČERTA

CO DĚLÁ KRTEČEK O ADVENTU

JAK KRTEČEK POTKAL TŘI KRÁLE

KRTEČKOVY POHÁDKY

JAK KRTEČEK POTKAL VLOČKU

ZIMNÍ RADOVÁNKY

KRTEČEK STOPAŘEM

KRTEČEK O MASOPUSTU

JAK SI KRTEČEK HLEDAL ŘEMESLO

KRTEČEK ZÁCHRANÁŘEM

KRTEČEK MUZIKANTEM

DŮLEŽITÁ DATA:

27.11. 1. adventní neděle (ŽELEZNÁ)

4.12. Svatá Barborka

4.12. 2. adventní neděle (BRONZOVÁ)

5.12. (6.12) Svatý Mikuláš

11.12. 3. adventní neděle (STŘÍBRNÁ)

13.12. Svatá Lucie

18.12. 4. adventní neděle (ZLATÁ)

21.12. Zimní slunovrat

6.1.  Tři králové (Kašpar, Melichar, Baltazar)

7.1. - 21.2. Masopust

22.2. Popeleční středa

8.3. MDŽ



INTEGROVANÝ BLOK: SNĚŽENKA UŽ VYKUKUJE

Tématický celek:

 

JAK KRTEČEK A SKŘIVÁNEK PŘIVOLALI JARO

JAK KRTEČEK VYNESL MORANU

JAK KRTEČEK PŘIVÍTAL JARNÍ KVĚTINY

KRTEČEK JDE KOLEDOVAT

KRTEČEK NA FARMĚ

KRTEČEK A DEN ZEMĚ Třídíme odpad - projekt

KRTEČEK NA KOŠTĚTI

KRTEČEK NA KOLE Doprava a bezpečnost – projekt

KRTEČEK A KAMARÁDI POMÁHAJÍ Pomáháme slabým - projekt

KRTEČEK V TRÁVĚ

DŮLEŽITÁ DATA:

20.3. První jarní den

26.3. Smrtná neděle – vynášení Morany

3.4. Modré pondělí

4.4. Žluté úterý

5.4. Škaredá středa

6.4. Zelený čtvrtek

7.4. Velký pátek

8.4. Bílá sobota

10.4. VELIKONOCE – Červené pondělí

22.4. Den Země

30.4. Čarodějnice

8.5. Den matek



INTEGROVANÝ BLOK: Z VODY DO VODY

Tématický celek:

 

MOTÝLÍ LOUKA Motýlí louka – projekt

KRTEČEK VE VODĚ

KRTEČEK V ZOO

KRTEČEK SE LOUČÍ SE ŠKOLKOU

DŮLEŽITÁ DATA:

1.6. Den dětí 

20.6. Den otců

24.6. Svatojánská noc

30.6. Poslední školní den



INTEGROVANÝ BLOK: CHCI TO VĚDĚT

Tématický celek:

 

KRTEČEK VE VESMÍRU 

KRTEČKOVA PLAVBA KOLEM SVĚTA

KRTEČEK U MOŘE



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  tématického  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.


