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Žáci 

Ve třídě je celkem 24 dětí, z toho je 11 dívek a 13 chlapců. Děti jsou ve věku od 

5 do 6 let. Všechny děti jsou české národnosti. Z rozvrácených či neúplných 

rodin je 8 dětí. 

 

Třída 

Třída je prostorná, rozdělená na dvě části. Přední část se stolečky se užívá  ke 

stolování, provádění grafomotorických cvičení, pro praktické a výtvarné 

činnosti. Děti zde mají skříňky s různými hrami a stavebnicemi např. Meta - 

forms na procvičování geometrických tvarů, logopedickou hru Rozhýbej svůj 

jazýček, vzdělávací hru Písmenko k písmenku, hru Chytré myšičky na 

procvičení početních představ, stavebnici Pixit na procvičení jemné motoriky a 

fantazie, dřevěné puzzle na rozvoj logického myšlení, hmatové loto, pexeso pro 

uši, Nosíkovou, hry Stavitelé, Goblíci a mnoho dalších. V oblibě dětí je také 

pískovnička. Součástí třídy je interaktivní tabule, na které si děti procvičují 

předmatematické představy, čtenářskou pregramotnost, sluchové vnímání, 

grafomotorické cviky atd. Ve třídě se nachází servírovací stolek  a také 

nápojový automat, aby se během dne mohly děti kdykoli napít. Nachází se zde i 

skříňka s výtvarnými potřebami, aby si děti mohly během dne samy tvořit.  

Zadní část třídy slouží jako herna a ložnice.Tato část je opatřena kobercem. V 

zákoutí zadní části třídy jsou uložena lehátka, která se každý den připravují dle 

aktuálního počtu dětí.Každé lehátko je označeno značkou dítěte.V herně se 



nachází skříňky pro ukládání stavebnic a hraček, dětská knihovnička, dětská 

kuchyňka se stolečkem a dílenský ponk, které slouží ke hrám dětí.Součástí 

herny je také klavír, který je využíván při zpěvu i hudebně pohybových 

činnostech.Dále zde nalezneme dětské hudební nástroje, které jsou využívány 

při hudebních činnostech. V herně je uskladněna kompletní sada na rozvoj 

motoriky, která obsahuje barevné kužely a tyče, velké i malé kroužky na 

cvičení.  

Součástí třídy je umývárna s WC a šatna pro děti. I zde má každé dítě svoji 

značku. 

Výzdobu třídy a šatny se snažíme uzpůsobit věkové skupině dětí, aktuálnímu 

ročnímu období a také probíraným tematickým celkům. Průběžně  ji 

obměňujeme, v šatně vystavujeme výtvarné práce dětí a také pracovní listy s 

grafomotorickými cviky.  

 

Pomůcky a hračky 

Třída je vybavena interaktivní tabulí, různými hrami a hračkami, molitanovými 

kostkami, didaktickými pomůckami a rytmickými hudebními nástroji, aby 

odpovídaly věku dětí ve třídě. Děti mohou využívat magnetické tabulky, 

dřevěné puzzle, hmatové loto, stavebnici Seva, Roztoč mě, Magformers, 

Obludarium, Junior clics,  dřevěnou stavebnici Kapla a další. Děti mají volně 

k dispozici pomůcky k tvořivým činnostem – papíry, pastelky,tužky, lepidla, 

plastelínu, aby si během dne kdykoliv mohly tvořit a rozvíjet jemnou motoriku a 

fantazii.Děti mají k dispozici také dětskou knihovničku s výběrem dětských knih 

a časopisů.Velký výběr mají i ve stolních hrách, např. Člověče, nezlob se, 

Krteček závodí, Z pohádky do pohádky, Pohádkové hraní a další. 

 

Zaměření třídy 

Vzhledem k věku dětí ve třídě je hlavním cílem obou učitelek postupná příprava  

dětí na vstup do školy, vytváření a prohlubování kamarádských vztahů a 

fungujícího kolektivu, kde by vládla klidná a přátelská atmosféra a děti se zde 

cítily dobře. Zaměřujeme se mimo jiné aktivity hlavně na pohybové činnosti, 

zlepšování grafomotoriky, čtenářskou pregramotnost, matematickou 

pregramotnost a logopedickou prevenci.  



 

Atmosféra ve třídě 

Snahou obou učitelek je, aby se děti ve třídě cítily dobře, bezpečně a  získaly 

důvěru k učitelkám.Důležité je, aby se děti do mateřské školy  těšily. Snažíme 

se, aby výchovně-vzdělávací proces probíhal v příjemné a klidné atmosféře. 

Rodičům umožňujeme poznat styl výchovně-vzdělávací práce. Přihlížíme k 

individuálním i věkovým  potřebám dětí. Snažíme se je co nejvíce zaujmout a 

upoutat, aby byly aktivní, samostatné,  iniciativní a prožívaly radost ze 

zvládnutého a poznaného. 

 

Výchovně vzdělávací práce 

Název TVP pro letošní školní rok je: Indiánský rok. Budeme se snažit, aby si 

děti uvědomovaly odlišnost různých společenských kultur. Po dobu celého 

školního roku si budeme pomáhat jako indiáni, cvičit jako indiáni, hrát různé hry 

atd.Chceme vést děti k úctě k životu ve všech jeho formách, chceme, aby děti 

získávaly citové prožitky a měly pocit sounáležitosti se světem, s přírodou i 

lidmi.  

 Učitelky společně rozpracovávají jednotlivá témata a po vzájemné domluvě  

vypracují týdenní plán činností. Plán tematických celků je vyvěšen i v šatně dětí, 

aby rodiče měli přehled o tom, co děti ve školce dělají. Na internetových 

stránkách MŠ rodiče najdou básničky a písničky, které se s dětmi učíme. Šatna 

slouží také jako výstavní plocha pro výtvarné práce, pracovní listy, 

grafomotorická cvičení a výrobky dětí. 

 

Hodnocení 

Hodnocení jednotlivých integrovaných bloků a tematických celků provádějí 

učitelky vždy na konci zvládnutého tematického celku do evaluačních záznamů, 

které zakládají do portfolia. Pro hodnocení dětí slouží Podrobný přehled o 

individuálním rozvoji a učení dítěte, který se vyplňuje 2x ročně, vždy na konci 

pololetí. 

 



Denní řád 

Řídíme se denním řádem dle ŠVP, ale upravujeme si jej podle potřeby. Denní 

řád je nutné přizpůsobit při různých akcích, např. při návštěvě sauny, při 

návštěvě tenisového trenéra a výuce tenisu, při odchodu přihlášených dětí do 

angličtiny, při odjezdu dětí na lyžařský výcvik, při kulturních akcích v MŠ i 

mimo ni atd. 

Pobyt venku probíhá každý den formou vycházek do okolí MŠ, kde poznáváme 

přilehlé sídliště, park Michalov, Lagunu, okolí rybníka, městská hřiště a 

pozorujeme okolní život. K dispozici je i školní zahrada, kde děti mohou 

poznávat vlastnosti písku na pískovišti, mohou využívat koloběžky, pružinová 

houpadla, kladinky,houpačky, zahradní domeček , průlezky a také lanovou 

pyramidu. Při pobytu venku se snažíme u dětí vytvářet kladný vztah k 

pohybovým aktivitám a také k přírodě. 

Odpolední odpočinek probíhá v herně na připravených lehátkách. Děti 

poslouchají čtené pohádky nebo příběhy, písničky a relaxační hudbu z CD. Děti, 

které nespí, si mohou u stolečků kreslit, prohlížet knihy a časopisy nebo si s 

učitelkou procvičují grafomotoriku. 

 

Spolupráce s rodiči 

Je založena na pravidelných kontaktech při předávání dětí. Rodiče osobně a 

diskrétně informujeme o prospívání dítěte, o pokrocích dítěte, případně 

konzultujeme drobné problémy a společně se domlouváme na vhodném řešení.V 

pololetí vždy probíhá konzultační odpoledne, na kterém se mohou rodiče přeptat 

na prospívání dítěte v MŠ. O připravovaných akcích se rodiče dovídají  přímo 

od učitelky, z informační cedule v šatně a také na internetových stránkách MŠ. 

 

Akce třídy 

Během celého školního roku proběhne v MŠ několik akcí, ke kterým patří např.: 

kulturní představení - divadelní či loutkové představení, saunování dětí, 

angličtina pro přihlášené děti, cvičení v Sokole, Drakiáda v Michalově, zdobení 

perníčků na Drakiádu, Bu-bu stezka odvahy, zpívání u stromečku, vystoupení na 

náměstí TGM v předvánočním období, Mikulášská nadílka, Vánoční nadílka, 



karneval v maskách, besídka ke Dni matek, školní výlet a  zahradní slavnost na 

závěr roku. 

 

Stolování a pitný režim 

Děti vedeme k samostatnosti, sebeobsluze a k dodržování zásad  správného 

stolování. Děti používají při jídle celý příbor. Dbáme na dodržování 

hygienických zásad při jídle. Děti do jídla nenutíme a postupujeme formou 

názorného příkladu. Snažíme se, aby děti pochopily důležitost správné výživy 

pro zdraví. 

Snažíme se, aby děti dodržovaly pitný režim.Děti se mohou napít kdykoli během 

dne. Učíme děti pít pouze čistou vodu, kterou si nabírají z nápojového automatu 

do vlastního hrníčku. 

 


