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Říkáme si Motýlkové a je u nás zapsáno 24 dětí ve věku 5-6 let, z toho 9 dívek a 

15 chlapců. Z loňského roku zůstalo 6 dětí s odkladem školní docházky a 1 chlapec 

přestoupil z jiné mateřské školy. S dětmi pracují p. učitelky Helena Sachrová, Vlasta 

Trubačová a asistentka pedagoga Petra Tomečková. Z neúplné rodiny je 6 dětí. 

 

Prostory třídy jsou v prvním patře, kde se nachází šatna a z ní vstup do herny a třídy. 

Herna je využívána ke hrám a tělovýchovným aktivitám, po obědě k odpočinku  

na lehátcích. Třída je vybavena dětskými židličkami a stolky, které odpovídají antropometrickým 

požadavkům a počtu dětí. Nábytek je přizpůsobený k samostatnému přístupu dětí k hračkám a 

pomůckám a uspořádaný tak, aby děti měly dostatek světla a prostoru i soukromí při hrách, 

pohybových aktivitách i plnění zvolených pracovních činností. 

Děti mají možnost pracovat s interaktivní tabulí, kterou ve velké míře využíváme. 

 

Nabízené činnosti a aktivity jsou zaměřeny na přípravu dětí pro úspěšný vstup  

do první třídy základní školy. U dětí rozvíjíme motoriku i pohybové dovednosti, sebeobsluhu, 

rozumové dovednosti, řeč, sociabilitu, chování, jednání, respektujeme potřebu individuální péče. 

Vzdělávání je založeno na prožitkovém a interaktivním učení, využíváme situačního učení k řešení 

různých situací, co nejvíce prostoru poskytujeme pro spontánní hru, využíváme prosociální učení, 

zařazujeme smyslové a interaktivní hry, experimentování, metodu pokusu a omylu. Každodenně 

se děti setkávají v komunitním kruhu, hovoří o svých prožitcích, učí se nebát mluvit, vyjádřit svá 

přání a touhy. Uplatňujeme formy individuální práce, skupinové práce, které postupně přecházejí  

v kooperativní činnosti. 

 

Název TVP pro tento školní rok ,,Děti v pruhovaném triku plují světem na parníku“ 

je zaměřený na poznávání světa kolem nás. Děti jsou ,,námořníci“, podílí se na 

pravidlech ,,palubního řádu“, mají svou námořnickou hymnu. Budeme u dětí rozvíjet 

čtenářskou a matematickou pregramotnost, abychom je dobře připravili na vstup do 

školy. Pro hodnocení náplně tematických celků slouží především evaluace, kde se 



 zaměřujeme na možná rizika, která nastala a příležitosti, jak bychom je mohly 

 řešit. Děti hodnotíme zejména pozorováním při každodenních činnostech. Pro celkové 

 zhodnocení dítěte nám slouží záznamové listy. Práce dětí zakládáme do tzv. portfolia 

dítěte, které nám slouží i jako zpětná vazba pro sledování vývoje a individuálních 

 věkových zvláštností. 

 

S rodiči spolupracujeme pomocí pravidelných rozhovorů a řešíme nejen problémy, se 

kterými se jejich dítě potýká, ale především informujeme o pokrocích, kterých jejich 

dítě dosáhlo. Organizační záležitosti řešíme při každodenním předávání dětí a o 

akcích jsou rodiče informováni z informační cedule v šatně a na internetových 

stránkách MŠ. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 


