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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 Myšek je sestaven tak, aby bylo možné pružně reagovat  na skupinové i 

individuální potřeby a dovednosti dětí dle jejich věku a zájmu. 

 

 

Charakteristika třídy Myšek 

V letošním roce 2022 – 2023 je do třídy Myšek zapsáno 25 dětí. Z toho máme 8 

dívek a 17 chlapců. 

Třída je homogenní, tudíž jí tvoří jen předškolní děti a děti s odkladem školní 

docházky.  



 
 

Pedagogickou činnost zajišťují dvě paní učitelky Marie Křikavová a Pavla Hrušovská. 

Asistentkou pedagoga je Bc. Marie Ryšavá jelikož máme letos jedno dítě 

s vypracovaným Individuálním vzdělávacím programem (IVP) 

Naším hlavním cílem je vytvořit pro děti příjemné a pozitivní prostředí. Chceme, aby 

k nám chodily rády a s úsměvem. 

Děti rozvíjíme ve všech oblastech předškolního vzdělávání. Pedagogická činnost se 

odvíjí od Školního vzdělávacího plánu pro předškolní vzdělávání (ŠVP PV) s názvem 

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

kamarádi“ ŠVP PV vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní 

vzdělávání (RVP PV). 

S našimi dětmi zajišťujeme veškeré kulturní akce ve městě. 

Hlavním úkolem je připravit děti pro vstup do Základní školy, aby to bylo co nejsnažší 

a nejklidnější. 

 

 

Režim dne 

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    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 režimu inkluzivního vzdělávání. 

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. 

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         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. 

 

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. 

HAJÁNKOVÉ 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. 

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

vždy se nejprve zeptáme. 

OUŠKOVÉ PRAVIDLO – když jeden mluví, ostatní poslouchají. 

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. 

 

+ další pravidla, která vytváříme průběžně s dětmi 



 
 

 

 

Vzdělávací nabídka 

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

I. Dráček papíráček 

II. První vločka 

III. Sněženka už vykukuje 

IV. Z vody do vody 

V. Chci to vědět 

 

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 tématického 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 webových stránek MŠ 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 svlékání, 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 tématické vycházky a exkurze s aktivitami i námětovými hrami 

v mateřské škole. 



 
 

 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, bylinkovou zahrádku a Motýlí louku. 

 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. 

 Umět znát a ovládat vlastní emoce 

 Zajišťovat veškeré kulturní dění ve městě (Vítání občánků, besídky v DPS, 

čtvrtletní prezentace poznatků, obrázků, výrobků v DPS, vystoupení Mateřské 

školy na Adventních trzích, stánek s knihou akcí, výrobky a přání pro 

kolemjdoucí 

 

Vzdělávací nabídka 

I. Integrovaný blok: DRÁČEK PAPÍRÁČEK 

Tématické celky:  

 CO DĚDEČEK ZASADIL 

 SADAŘI 

 MOJE TĚLO, VITAMÍNY PRO ZDRAVÍ 

 PODZIMNÍ POČASÍ, VYLETĚL SI PYŠNÝ DRAK 

 ZABLOUDIL JSEM V LESE (STROMY) 

 PLODY LESA  

 HOUBY, PADÁ LISTÍ 

 ZVÍŘATA A PTÁCI V LESE 

 

II. Integrovaný blok: PRVNÍ VLOČKA 

Tématické celky 

 ZAČAL NÁM ADVENT 

 ČERT, MIKULÁŠ, ANDĚL 

 VÁNOČNÍ ZVYKY 

 VÁNOČNÍ ČAS 

 MY TŘI KRÁLOVÉ JDEME K VÁM 

 V ZIMĚ U KRMELCE 

 ZIMNÍ POČASÍ 

 CO SI V ZIMĚ OBLEČEME 

 ZIMNÍ SPORTOVÁNÍ 



 
 

 SNĚHULÁČEK PANÁČEK 

 KARNEVALOVÁ MASKA 

 HURÁ DO POHÁDKY 

 

 

 

III. Integrovaný blok: SNĚŽENKA UŽ VYKUKUJE 

Tématické celky: 

 TETKA CHŘIPKA 

 LOUČÍME SE SE ZIMOU 

 JARNÍ POČASÍ 

 COPAK NÁM TO VYKVETLO? 

 ŘEMESLA (projekt) + IZS 

 SVÁTKY JARA 

 VELIKONOCE 

 DOMÁCÍ ZVÍŘATA A JEJICH MLÁĎATA 

 KDE ZVÍŘATA BYDLÍ A JAK „MLUVÍ“ 

 ČÍM POJEDEME NA VÝLET (projekt) 

 O NEPOSLUŠNÉM KOŠTĚTI 

 PŘEKVAPENÍ PRO MAMINKU 

 UŽ SE BLÍŽÍ ŠKOLA 

 PŮJDU K ZÁPISU 

 

 

IV.  Integrovaný blok: Z VODY DO VODY 

Tématické celky: 

 MOTÝLÍ LOUKA A BROUČCI (projekt) 

 CO TO PLAVE V RYBNÍKU A ŘECE 

 POJEDEME K MOŘI 

 JÁ BYCH RÁD DO ZOO 

 DĚTI, MÁME SVÁTEK 

 LETNÍ POČASÍ 

 

V.  Integrovaný blok: CHCI TO VĚDĚT 

Tématické celky: 

 HLEDÁM KAMARÁDA (ZÁŘÍ) 

 DĚTI SVĚTA 

 GLOBUS A MAPY 



 
 

 POZNÁVÁME OKOLÍ MŠ 

 VESMÍR 

 TŘÍDÍME ODPADY 

 

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. Konzultace s rodiči probíhá dle potřeby rodičů 

nebo učitelek. Minimálně však 2x ročně.  

Evaluace TVP PV bude v pololetí provedena ústně na pedagogické radě. Pisemná 

evaluace proběhne po každém ukončení integrovaného bloku a na konci školního roku 

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

 


