
 

CHARAKTERISTIKA TŘÍDY BERUŠEK PRO ŠKOLNÍ ROK 2019-2020 
 
Třídu Berušek navštěvuje celkem 24 dětí, z toho 10 dívek a 14 chlapců ve věku od 4 do 6 let. Dvanáct 
dětí je ve věku, kdy navštěvují poslední ročník mateřské školy, jelikož by měly po prázdninách zahájit 
povinnou školní docházku. Většina dětí tvoří kolektiv již třetím rokem, jen 5 dětí přestoupilo z jiných 
mateřských škol. 
Výchovně vzdělávací činnost vykonávají paní učitelky Mgr. Dana Hácová a Helena Sachrová. 
 
Prostory třídy jsou v prvním patře, kde se nachází šatna a z ní je vstup do třídy a herny. Ve třídě jsou 
vytvořena centra aktivit s hračkami uloženými ve skříňových policích tak, aby na ně děti dobře viděly 
a mohly si je samostatně brát i uklízet. Herna je využívána ke hrám a tělovýchovným aktivitám, po 
obědě k odpočinku na lehátkách. 
 
Třídní vzdělávací program pro letošní rok má název „Tenisový míček pro berušky klíček“ a vychází ze 
školního vzdělávacího programu „Otvíráme dveře do světa poznání“. TVP obsahuje 7 tematických 
celků, k motivaci využíváme rukavičku „Berušku Terezku“, kterou si děti ve spolupráci s rodiči samy 
pojmenovaly. Plnohodnotně doplňujeme a podporujeme rodinnou výchovu a pomáháme zajistit 
dětem prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a 
učení. Je pro nás prioritou, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností 
a zdrojem dobrých a spolehlivých základů do života i vzdělávání. Při naší práci rozvíjíme osobnost 
dítěte, podporujeme jeho tělesný rozvoj a zdraví, jeho osobní spokojenost a pohodu, napomáháme 
dětem chápat okolní svět a motivujeme je k dalšímu poznávání a učení a v neposlední řadě dětem 
přibližujeme normy a hodnoty touto společností uznávané. Vytváříme dobré předpoklady pro 
pokračování ve vzdělávání, a to hlavně tím, že maximálně podporujeme individuální rozvojové 
možnosti dětí. 
Pro informovanost rodičů, které téma právě probíráme, umísťujeme přehled záměru každého celku 
na nástěnku do šatny, současně záměr ukládáme i na internetové stránky naší MŠ. 
 
Hodnocení probíhá průběžně při každodenních činnostech. Jedná se o hodnocení chování, jednání a 
postojů. Výsledky pozorování vědomostí a dovedností zaznamenáváme do hodnotících záznamů o 
rozvoji dítěte, rozšiřujeme portfolio v oblastech zraková percepce, logické myšlení, zaznamenáváme 
úroveň rozvoje grafomotorických dovedností dětí. Každé dítě má založenou vlastní složku, kam 
zakládáme pracovní listy podle výše uvedených kategorií s časovým záznamem, a to od prvního dne, 
kdy děti zahájily docházku v nejmladší věkové skupině. Máme takto ucelené podklady k provádění 
pedagogické diagnostiky. V letošním roce se budeme ještě více zaměřovat na logopedickou prevenci, 
základy čtenářské gramotnosti a matematické pregramotnosti. 
Zaměříme se na posilování schopnosti sebehodnocení zvláště pak u dětí, které budou 

zahajovat povinnou školní docházku. 

 

Na začátku školního roku jsou rodiče seznámení se školním řádem, svým podpisem prokazatelně 

prokáží, že jsou s pravidly nastavenými mezi školou a rodinou seznáme- 

ni. Učitelky jsou denně s rodiči dětí v kontaktu, při ranním příchodu a odpoledním odchodu 

předáváme děti osobně v šatně. Rodiče jsou informováni v šatně o náplni TVP, stejný obsah 

uveřejňujeme i na webových stránkách v odkazech Třída Berušek – aktuality. 

 



V průběhu školního roku budeme rodičům nabízet spolupráci na akcích mimo běžnou výchovně 

vzdělávací činnost – drakiáda, dýňová slavnost s Bubu stezkou, vánoční jarmark, společné zpívání u 

stromečku, velikonoční jarmark, zahradní slavnost. V letošním roce chceme více zapojit rodiče – 

soutěžní disciplíny pro rodiče na drakiádě, strašidla na bubu stezce, výroba dárečků na vánoční a 

velikonoční jarmark, zpívání u stromečku, sběr starého papíru a baterií. 

 

CELOROČNÍ PROJEKTY ROZVOJE POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ: 

Jógová cvičení 

Záměr:  

Cvičení jógovými technikami je zaměřeno především na svalstvo, které drží páteř. Proto má své místo 

u dětí, kde se držení páteře vytváří. Cvičení je vhodné pro všechny děti. Zdravým pomůže upevnit 

dobré pohybové návyky, oslabeným zlepší a odstraní drobné nevyváženosti tělesné i psychické, 

zejména neklid a soustředěnost. 

Cíl: 

Jóga je komplexní cvičení, které má vliv na tělo, mysl a duši. Pohyb v předškolním věku je základní 

činností dítěte, který přispívá k rozvoji tělesných a duševních schopností. 

Cvičení pomáhá správné dýchání, řídí rychlost a plynulost prováděných cviků. Nádechem se svalové 

napětí zvyšuje, výdechem se uvolňuje. Sledování dechu pomáhá soustředění. 

Metody práce: 

Cvičební jednotka složená ze čtyř částí – rozehřátí, dechová cvičení, ásany, relaxace, 

cvičení jsou doplněna slovním popisem správných poloh, motivačními básničkami, relaxační hudbou. 

 

Očekávané výstupy: 

nácvik správného dýchání 

posilování jednotlivých svalových skupin 

nácvik správného držení těla 

uvědomování si fungování vlastního těla 

nacvičování umění relaxace těla i mysli, celkové zklidnění zvláště u dětí s hyperaktivitou 

Klíčové kompetence: 

kompetence k učení – učí se nejenom spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost 

kompetence k řešení problémů – uvědomuje si, že svou aktivitou může ovlivnit správné provádění 

pohybů, nebojí se chybovat, pokud nachází ocenění nejen za úspěch, ale i za snahu např. při 

nácviku relaxace 

kompetence komunikativní – dokáže vyjadřovat své prožitky slovem 

kompetence sociální a personální – dokáže se při cvičení podřídit tempu 

kompetence občanské a činnostní – dokáže rozpoznat a využívat svoje silné stránky, zajímá se o 

druhé 

 



Minitenisová škola 

Záměr: 

Minitenis je určen pro děti ve věku od 4 do 7 let. V rámci tohoto projektu děti absolvují trénink 

zaměřený na zvládnutí základních dovedností hry. Jedná se především o rozvoj tenisových 

dovedností, rozvoj pohybového aparátu a hrubé motoriky. V dětech je posilován vztah ke sportu a 

pohybu obecně. 

Výchovně vzdělávací cíl: 

rozvíjení tenisových dovedností 

získávání teoretických znalostí o hře 

rozvíjení pohybových schopností 

rozvíjení zdravé soutěživosti¨ 

Metody práce:  

vysvětlování 

předvádění – nápodoba 

procvičování 

upevňování znalostí 

soustředění 

atletická a kondiční příprava venku a v tělocvičně 

Klíčové kompetence: 

kompetence k učení – je schopen naučit se náročné prvky tréninku, rozvíjí schopnost   pozorování a 

napodobování, učí se z vlastních chyb  

kompetence k řešení problémů – kreativně řeší úkoly zadané trenérem 

kompetence komunikativní – samostatně řeší případné problémy, diskutuje s trenérem a ostatními 

členy týmu, je schopen konstruktivní kritiky 

kompetence sociální a personální – přijímá úkoly trenéra, podporuje dobrou atmosféru na 

trénincích, povzbuzuje ostatní členy kolektivu, má smysl pro povinnost, je cílevědomý  

kompetence občanská – respektuje názory druhých, učí se odpovědnosti a pocitu  

sounáležitosti 

kompetence činnostní – dbá pokynů vedoucího a bezpečně se pohybuje v herně nebo kurtu, 

dodržuje její řád, používá správně a bezpečně sportovní náčiní, dodržuje správné tréninkové 

postupy 

 

 

 

 

 

 

 



Saunování 

Záměr: 

otužování dětského organismu zvyšování jeho obranyschopnosti 

zlepšování fyzické kondice  

vyplavováním endorfinů zlepšování dobré nálady 

Cíl: 

pravidelným otužováním snížení respiračních chorob u dětí na minimum 

budování sebeovládání a vytrvalostí, přesvědčit rodiče o zdravotním významu saunování, vytvořit 

základy pro zdravý životní styl do dalšího života 

Metody práce: 

praktický návyk podle instrukcí 

Očekávané výstupy: 

změna myšlení a položení základů pro zdravý životní styl moderního člověka 

důvěra ve vlastní sílu při překonávání pobytu v neobvyklého prostředí 

pochopit důležitost ochrany svého zdraví 

Klíčové kompetence: 

kompetence k učení – uplatňuje získanou zkušenost  

kompetence k řešení problémů – opakující se situace se snaží řešit samostatně na základě 

nápodoby a opakování 

kompetence komunikativní – dokáže sdělovat své prožitky, pocity 

kompetence sociální a personální – nevhodné chování, které je mu nepříjemné, umí odmítnout 

kompetence činnostní a občanské – dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých 

 


