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Třídu navštěvuje celkem 24 dětí, z toho 11 dívek a 13 chlapců. Věkové rozmezí dětí se 

pohybuje od 3,7 do 4,9 let. Výchovně vzdělávací činnost vykonají paní učitelky Bc. Erika 

Mašlaňová a Mgr. Dana Hácová. 

Třída Srdíček se nachází v přízemí budovy mateřské školy. K třídě přiléhá šatna a hygienické 

zázemí pro děti. Prostorové podmínky a vnitřní uspořádání umožnuje vzdělávání, volné hry 

dětí, jejich odpočinek a relaxaci, osobní hygienu, tělesná cvičení a zajištění stravování. 

Dispoziční řešení třídy je přímo úměrné cíli samostatného plnohodnotného života dětí. 

Vybavení vychází z potřeb dětí a je ctěna zásada střídmosti, jednoduchosti a designové čistoty. 

Tyto atributy jsou naplněny v přírodních materiálech, které citlivě doplňuje barevnost a 

hravost, která je neméně významným prvkem při tvorbě prostor. Nábytek plně zohledňuje 

rozdílnou tělesnou výšku dětí a podporuje správné držení těla. Židle a stoly pro děti splňují 

legislativní hodnoty a umožňují dodržování ergonomických zásad.  

Třída je vybaveny didaktickými pomůckami a hračkami, které odpovídají požadavkům kvalitně 

realizovaného edukačního procesu. Pomůcky vychází z nastavení ŠVP a TVP a jsou 

přizpůsobeny i potřebám jednotlivých dětí. Hračky i pomůcky jsou umístěny tak, aby je děti 

dobře viděly a mohly si je samostatně brát. Současně jsou stanovena pravidla pro jejich 

využívání. Pomůcky a hračky jsou dokupovány dle aktuálních potřeb a finančních možností. 

Prostory v šatně jsou nastaveny tak, aby podporovaly samostatnost dětí. Každé z dětí má 

dostatek místa na uložení svých věcí. Dané místo je dětem vymezeno značkou. Šatna je 

současně také místem, kde jsou prezentovány práce dětí.  

Ke třídě přiléhá zahrada, která svým volným prostranstvím umožnuje dětem volnost a úzké 

sepětí s přírodou. S dětmi navštěvujeme také okolní hřiště a prostřednictvím vycházek 

poznáme okolí mateřské školy.  

Při vzdělávání vycházíme ze ŠVP s názvem „Otevíráme dveře do světa poznání“, který je dále 

rozpracován na úroveň TVP. Tematické celky jsou nastaveny tak, aby korespondovaly 

s integrovanými bloky ŠVP. Pro tento rok jsme si zvolily TVP s názvem „Pejsek a kočička mají 

rádi srdíčka“.  Z tohoto názvu vychází i nastavení jednotlivých tematických celků. Vzdělávací 

nabídku vytváříme tak, aby evokovala celistvost a přirozenost pojetí výchovy a vzdělávání. 

Rodiče jsou se záměry vzdělávání seznámeni v šatně. K motivaci děti využíváme maňásky 

pejska a kočičky, které si děti ve spolupráci s rodiči samy pojmenovaly. Výchovně vzdělávací 

činnosti s dětmi jsou vedeny formou kolektivních, skupinových i individuálně didakticky 

zacílených činností s přímou nebo nepřímou motivací pedagoga.  

Evaluační systém na úrovni třídy má za cíl zkvalitňovat výchovně vzdělávací činnost                          

a identifikovat vzdělávací potřeby, které povedou k získání klíčových kompetencí. Při evaluaci 

náplně tematických celků se zaměřujeme i na možná rizika, která nastala a na návrhy jejich 

řešení. Hlavní metodou pro hodnocení dětí je pro nás pozorování při každodenních 



 
činnostech. Ke zhodnocení celkové úrovně využíváme záznamové archy, které poskytují 

podrobný přehled o individuálním rozvoji a učení. Dětem vytváříme tzv. portfolia, kde 

zakládáme jejich práce. Portfolia nám slouží jako zpětná vazba pro sledování vývoje 

jednotlivých dětí a respektování jejich individuálních zvláštností.  

Směrem k dětem preferujeme osobnostní přístup s citem pro přirozené dětské potřeby               

a vytváříme prostor pro jejich zdravou sebeprezentaci.  

Komunikaci s rodiči opíráme o kvality jako je upřímnost, důvěra a osobnostní přístup. 

Spolupráci zakládáme na partnerském a respektujícím vztahu. Pravidelně rodiče informujeme 

o pokrocích jejich dětí i o případných nesnázích, se kterými se jejich dítě potýká. Organizační 

záležitosti řešíme v rámci předávání dětí. O akcích a aktivitách jsou rodiče informování 

prostřednictvím informačních nástěnek v šatně. Dvakrát ročně probíhají také informační třídní 

schůzky. První schůzka proběhla vzhledem k zářijové evakuaci na začátku října, kde byli rodiče 

seznámeni s organizačními záležitostmi, se TVP a akcemi a aktivitami, které nás v tomto 

školním roce čekají. Rodiče také měli prostor na případné dotazy. Další schůzka proběhne 

v pololetí, kdy s rodiči budeme konzultovat celkový vývoj jejich dítěte. Kooperaci s rodinou 

považujeme za nosný prvek úspěšnosti výchovně vzdělávacího procesu, a proto program 

spolupráce s rodinou zahrnujeme i do TVP. Vzájemnou spolupráci rozvíjíme i při tradičních 

akcích mateřské školy jako je Zdobení perníčků, Drakiáda, Zpívání u stromečku, Zahradní 

slavnost, aj.  


