
 
 

CHARAKTERISTIKA 1. TŘÍDY SLUNÍČEK 

školní rok 2018-2019  
 

Název třídy: Sluníčka  

Věková skupina: 3 – 4 roky  

Při činnostech s dětmi pracujeme frontálně, po adaptačním období ve skupinách dle jejich 

Individuálních potřeb.  

Počet dětí: 24 (chlapců 16 / dívek 8)  

 

Třídní učitelky: 
Bc. Michaela Gálíčková 

Odborná kvalifikace:  

UP Olomouc 

Studijní obor: Speciální pedagogika předškolního věku (rok ukončení 2014) 

SPgŠ Přerov 

Studijní obor: Učitelství pro mateřské školy (rok ukončení 1984) 

Veronika Králová 

Odborná kvalifikace:  

Střední pedagogická škola Krnov 

Studijní obor: Předškolní a mimoškolní pedagogika (rok ukončení 2012) 

Hana Barabášová  

Provozní pracovnice nám pomáhá při svačinkách, při oblékání dětí, při obědě,  

při převlékání z pyžamek.  

 

HLAVNÍ MYŠLENKA TVP  
Hlavním cílem je PROVÉST DĚTI ÚSPĚŠNĚ ODBODÍM ADAPTACE v mateřské škole. 

Vytvářením pozitivních vazeb mezi učitelkami a dětmi, získáváním nových kamarádů a 

příjemných společných zážitků. Po úspěšné adaptaci předpokládáme u dětí postup 

„SEZNAMOVÁNÍ“ dětí se základními tématy. Ta se bezprostředně týkají života dětí a 

poskytují podněty pro jejich další rozvoj. Dětem i momentální situaci se přizpůsobují činnosti 

řízené a spontánní. U dětí ve třídě Sluníček by tyto činnosti měly být vyvážené, s pravidly, 

upřednostňujeme pokud možno VŠECHNY ČINNOSTI FORMOU HRY. Hra je základní 

metodou předškolního vzdělávání a je tou nejpřirozenější a nejčastější činností dětí. 

TVP má název „ Cestou - necestou s ježkem Bodlinkou“, je sestaven pro danou 

věkovou kategorii třídy (3-4 roky). Vzdělávací obsah je sestaven vzhledem k možnostem dětí 

tohoto věku a vzhledem k jejich individuálním schopnostem. Děti do tří let nastoupí 

postupně až do prosince 2018. 

Ve třídě je zapsáno 24 dětí, z toho 8 dívek a 16 chlapců. Žádné dítě není cizinec a  

u žádného dítěte zatím nepředpokládáme práci podle PLPP. Jedna dívka má nízkotukovou 



 
 

dietu a stravu včetně tekutin jí maminka dává každé ráno do mateřské školy. Strava je 

uložena v chladničce a podle povahy ohřáta v mikrovlnné troubě (oběd, mléko). 

Všechny děti přichází vůbec poprvé do předškolního kolektivu MŠ a v některých 

případech se jedná o úplně první odloučení od rodičů. Proto je třeba individuálně  

přistupovat ke každému dítěti a maximálně mu pomoci v adaptaci na tuto změnu. Této 

potřebě dopomůže i pomoc školní asistentky. Mnoho dětí přichází do MŠ nedostatečně 

připravených po stránce základních dovedností v sebeobsluze. Proto se z počátku  

ve spolupráci s rodiči zaměříme především na zvládnutí těchto dovedností. 

 

VĚCNÉ PODMÍNKY TŘÍDY  
               Třída je prostorná, rozdělená na dvě základní části. Jednou částí je herna, která 

slouží také jako ložnice a místo pro vlastní hru. Herna je pokryta novým kobercem 

(využíváme při ranním kruhu, cvičení, pohybových hrách). Spoje koberce jsou z důvodu 

zajištění bezpečnosti opatřené plochými přechodovými lištami. 

V herně si mají děti možnost vybrat molitanové díly na stavění, sestavit si autodráhu, 

vláčky, stavět z kostek, jezdit s auty, kočárky atd. Hračky a stavebnice jsou uloženy tak, aby 

byly dětem dostatečně přístupné. Herna je obohacena hracím kobercem silnice. V herně je 

odpočinková zóna se dvěma sedacími vaky. Vedle této zóny je umístěn koutek k rozvíjení 

čtenářské pregramotnosti a rozvoji řečových dovedností dětí vybaven knihami, leporely a 

obrazovým materiálem. Součástí je stojan s maňásky a košík s čepičkami na dramatizaci. 

Druhá část třídy slouží jako jídelna a pracovna, je pokryta linoleem a jsou zde stoly a 

židle a další skříňky s didaktickými pomůckami, které jsou určeny spíše pro činnosti na desce 

pracovního stolu (dřevěné skládanky, puzzle, půlené obrázky, mozaiky, apod.). Dále je ve 

třídě umístěn dětský kuchyňský koutek, který dětem umožňuje větší rozmanitost 

námětových her (na rodinu, na kuchaře, opraváře), či odpočinkové místo.  

Součástí třídy je přípravná kuchyňka k výdeji svačin a oběda. Při vstupu do výdejny je 

umístěn stoleček na pitný režim, na kterém mají děti nápojový automat na vodu ve tvaru 

tučňáka a plastové hrníčky s ouškem. Každé dítě má svůj z domova. 

Dítě před vstupem do třídy přichází šatnou s novými šatními skříňkami na oblečení a 

boty. V šatně jsou na nástěnkách vyvěšeny informace pro zákonné zástupce dětí 

informačního a organizačního charakteru a také informace o právě probíhajícím tematickém 

celku. 

Součástí prostor třídy je umývárna a dětská WC, která jsou oddělena dělícími stěnami 

pro zajištění intimity dětí. V umývárně je nově i přebalovací pult, který je připraven pro 

dvouleté děti. 

Mimo jiné je třída vybavena různým materiálem pro výtvarné, hudební a pohybové 

činnosti. Vše ve třídě je funkční a v průběhu roku používané, jak materiál k jednotlivým 

činnostem, tak i hračky určené dětem. 

 



 
 

PRAVIDLA CHOVÁNÍ VE TŘÍDĚ  
SRDÍČKOVÉ  

My jsme všichni kamarádi a máme se tady rádi.  

Navzájem si pomáháme a hezky se k sobě máme.  

PUSINKOVÉ  

Pár kouzelných slovíček při sobě vždy nosím:  

na shledanou, dobrý den, promiň, děkuji a prosím.  

ÚKLIDOVÉ  

Každé dítě dobře ví, když zvoneček zazvoní, že se hračky uklidí.  

Když si hračky vydělám, na místo je zase dám.  

OUŠKOVÉ  

Paní učitelku posloucháme, když povídá, nebrbláme.  

Vzájemně si nasloucháme, vždyť veliké uši máme.  

Je nás hodně- nekřičíme, tím si ouška neničíme.  

ŽELVIČKOVÉ  

Ve školičce neběháme, na to zahradu máme.  

 

ORGANIZACE PŘI ÚKLIDU HRAČEK  
Od začátku školního roku učíme děti, aby si po skončení hry uklidily hračku, pomůcku 

nebo hru, se kterou si hrály a teprve potom si vzaly jinou. Po ranních hrách a příchodu všech 

dětí se hračky sklízejí při zazvonění na zvoneček a uklízíme při hře na klavír a zpěvu 

„úklidové“ písničky. Po zaznění signálu (zvoneček) je úklid hraček hotov a děti se sejdou ve 

vyznačeném kroužku na koberci. Následuje společné ranní přivítání v kroužku v sedu na 

polštářku. 

ORGANIZACE HYGIENY  
U nejmladších dětí preferujeme postupné hygienické návyky po použití toalety, 

průběžný odchod do umývárny po skončení činností, při příchodu z venku,  

podle individuálního tempa, převlékání. V umývárně vždy dohlíží učitelka nebo pomocný 

personál. Podle schopností a individuálních dovedností dětí předpokládáme, že by si mohly 

po obědě od 2. pololetí školního roku čistit zuby. 

ORGANIZACE STOLOVÁNÍ   
               Před obědem si děti sednou ke stolečku na místo, které mají označeno svou 

značkou. Místa jsou vybrána tak, aby splňovala zachování ergonomických požadavků na 

sezení (výška stolu a výška židle odpovídá výšce postavy dítěte). Postupně se učí sebeobsluze 

a samostatnosti tj. vezmou si tácek, na něj položí svačinku, odnesou na stoleček a pak si jdou 

teprve pro skleničku. Po jídle po sobě uklidí nádobí a zasunou si židličku. Při obědě si 

nachystají skleničku a lžíci. Talíře připraví pracovnice výdeje stravy. Příbor nepoužíváme. 

Pravidelně dodržujeme pitný režim, děti mají po celý den k dispozici vodu v nápojovém 

automatu.  



 
 

Děti do jídla nenutíme, ale máme dohodu, že jídlo alespoň ochutnáme (pestrá 

strava). Pomalejší děti mají čas v klidu dojíst podle svých možností. Po obědě si děti  

podle svých možností samy odnášejí talíře, lžíci i skleničku, učí se uklidit si své místo. 

 

OSOBNÍ PORTFOLIA  
Portfolio je soubor osobních údajů a jsou doplňovány výtvarnými pracemi a 

pracovními listy, které vypovídají o biologických a psychologických aspektech vývoje dítěte, 

kresebné a grafomotorické úrovni apod.  

Tato portfolia jsou vedena třídními učitelkami, od nástupu dítěte až po jeho ukončení 

docházky v mateřské škole. Každý rok jsou aktualizovány. Dvakrát do roka, třídní učitelky 

zaznamenávají vývoj v jednotlivých oblastech diagnostiky. 

Diagnostická část slouží k tomu, abychom se mohli lépe zaměřit na oblasti, které dítě 

potřebuje více rozvinout. Díky tomuto rozdělení můžeme s dětmi pracovat individuálnějším 

přístupem a pozorovat jejich posuny v jednotlivých oblastech diagnostiky. Tato pedagogická 

diagnostika je zaměřena na: motoriku (hrubá, jemná), sebeobsluhu, paměť, soustředěnost, 

výslovnost, slovní zásobu, komunikativní schopnosti, citovou stabilitu, chování ve skupině, 

hru. 

Smyslem portfolia dítěte je jeho pomoc ve vytváření podnětů a podmínek pro další 

vývoj dítěte, vyhodnocení individuálních pokroků a růstu. Do portfolia kdykoliv  

umožníme zákonným zástupcům nahlédnout.  

 

SPOLUPRÁCE S RODIČI  
 Doprovod na výletech a akcích třídy 

 Účast na akcích školy – Drakiáda, Bubu-stezka, Zdobení perníčků, Zpívání  
u stromečku, Karneval, Zahradní slavnost, Jarmarky, zapojení do sběru starého papíru a 
použitých baterií 

 Zapojení rodičů do SRPŠ 

Dílny s rodiči (při vánoční nebo velikonoční dílně na jarmarku)  

Besídky (Den matek nebo Den rodiny)  

Spolupráce na pracovních listech a grafomotorických cvičeních  

Plnění daných úkolů rodiči, ve 14 denních plánech  

Darování reklamních předmětů i v podobě drobných dárků pro děti  

Babičky a dědečkové čtou dětem (v druhém pololetí) v rámci projektu  
        „Celé Česko čte dětem“ 
 

TŘÍDNÍ AKTIVITY  


Pravidelná divadelní představení v MŠ  

Vycházky po okolí (až se děti naučí chodit ve dvojicích)  

Canisterapie s Bájou 



 
 

Celoškolní výlety a akce  

Pracovní sešity (grafomotorická cvičení)  

Čtení pohádek s porozuměním obsahu přečteného textu, zapojení do projektu „Celé 

        Česko čte dětem“ 

Rozbory a ponaučení ze zážitků našeho ježečka Bodlinky, následné výtvarné 

        zachycení dle schopností dětí 

Besídka ke Dni rodiny 

 

FORMY A METODY PRÁCE  
hra (spontánní, námětová, konstruktivní, společenské a manipulační hry, didaktické,  

        aj.) 

přímo a nepřímo řízené činnosti  

prožitkové a situační učení (získávání zkušeností experimentací, metodou  

        pokus × omyl, využití aktuálních životních situací 

individuální práce  

smyslové poznávání  

rytmizace, spojení pohybu se zpěvem, hra na tělo  

říkadla, básně, četba, dramatizace  

výtvarný a grafomotorický projev  

didaktická hra  

 

Plánování:  

Plánujeme s přibližně dvoutýdenními podtématy daného tematického celku (výjimečně 

mohou být delší nebo kratší). 

Vzdělávací nabídka (činnosti) každého podtématu je zpracována v myšlenkové mapě. Jedná 

se o pracovní dokument, který učitelky průběžně a pružně přizpůsobují daným okolnostem. 

 

Hodnocení: 

Hodnocení s dětmi – při činnostech (v jejich průběhu a po skončení)  

Sebehodnocení učitelek  

Hodnocení plánu (v pololetí a na závěr roku) – pedagogické rad
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