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Skladba třídy : Naši třídu Berušek navštěvuje v letošním školním roce 24 dětí z toho počtu je 

ve třídě 13 chlapců a 11 děvčat . Věkové složení dětí ve třídě je okolo 5 let. 

 

Třída: Naše třída se nachází v prvním patře budovy. Je rozdělena na hernu a třídu. Prostorově 

odpovídá potřebám dětí. Ve třídě jsou umístěny stolky, které jsou různé velikosti, tak, aby 

vyhovovaly výšce dětí. Třída i herna jsou vybaveny kvalitní nábytkem s dětskými motivy. 

Třída slouží ke stolování, k pracovním a výtvarným činnostem. Děti mají k dispozici 

stavebnice, společenské, didaktické hry atd. V dětské knihovně mají děti k dispozici 

obrázkové knihy, které si mohou libovolně prohlížet. Děti mají volně dispozici pastelky, 

lepidla, papíry tak, aby mohly tvořit a malovat. Dbáme na pečlivý úklid a pořádek v celé třídě. 

Herna umožňuje dětem dostatek prostoru pro tvořivé, námětové hry, tak i na pohybové 

aktivity, zároveň slouží jako prostor k odpočinku a relaxaci dětí. Součást třídy je i umývárna a 

Wc , šatna, ve které má každé dítě místo označené svoji značkou. Výzdoba třídy závisí na 

ročním období a odvíjí se také od témat, které s dětmi zrovna probíráme.  

 

Zaměření třídy: Dbáme na to, aby děti dodržovali třídní pravidla a také pravidla slušného 

chování. Snažíme se vést děti k samostatnosti, aby byly schopny si vyřešit drobné neshody 

mezi sebou. Vzhledem k věku dětí je naším cílem příprava do Základní školy po všech 

stránkách. Naším cílem je vytvořit dětem pohodový a radostný pobyt ve školce. Dále budou 

dětem nabídnuty aktivity Sanování, Minitenis, Lyžařská škola a také Anglický jazyk, vše ale 

bude záviset na aktuální Covidové situaci. 

 

Výchovně vzdělávací práce: V průběhu školního roku společně vytváříme vlastní TVP, 

který vychází z ŠVP naší školky. Letos jsme s kolegyní vybrali název „Letem světem s Tiki 

kmenem. Každý tématický celek volíme a vymýšlíme tak, aby byl pro děti zajímavý. Snažíme 

se naplňovat cíle a očekávané výstupy. Důležité jsou pro nás prožitky a zážitky dětí. Řídíme 

se ročními obdobími, čerpáme a předáváme dětem tradice, zejména ve svátečním období (čas 

Dušiček, Vánoc, Šibřinek, Velikonoc). Pracujeme s dostupnou literaturou, čerpáme nápady a 

informace z internetu.  

 

Pomůcky a vybavení: Naše třída poskytuje dětem pro jejich celkový rozvoj různé druhy 

stavebnic, her, hraček. K tvoření a výtvarným činnostem mají k dispozici různé druhy 

materiálů a pomůcek, s kterými rozvíjíme dětskou tvořivost a kreativitu, jemnou motoriku.  

 

Hodnocení: Po ukončení Tématických celků a Integrovaných bloků, vyhodnocuje a 

evaluujeme , co se nám podařilo a co naopak bychom příště mohly zlepšit. Do portfolií 

zakládáme pracovní listy, grafomotorická cvičení zaměřené a zrakové, sluchové vnímaní, 

matematické a početní představy. Vedeme také záznamový list dítěte, kde v prvním a druhém 

pololetí zaznamenáváme celkový rozvoj osobnosti dítěte. Rodiče mohli v září využít 

Logopedickou depistáž.  

 



Spolupráce s rodiči: Rodiče jsou seznámeni se školním řádem Mš a GDPR. Na začátku 

školního roku proběhla třídní schůzka. Veškeré aktuality a změny si rodiče mohou zjistit na 

Webových stránkách a facebooku školky. 

 

Strava: Stravu zajišťuje jídelna Zš U tenisu. Myslíme si, že jídelníček dětí je pestrý, 

obsahuje dostatek živin a vitamínů. Pravidelně dostávají děti ovoce a zeleninu. Děti vedeme 

při stolování k samostatnosti, používání příborů a základů slušného chování při jídle. Pitný 

režim je kvůli covidovým opatřením zaveden tak, že si děti nosí lahve na vodu z domova a 

jsou jim podlepotřeby doplňovány vodou. 

 

 


